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 รายงานการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.๒๕๖1 เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ๓ มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของนักเรียน  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ   การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัด
การศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป  
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝุายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖2  ฉบับ
นี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ในปีการศึกษา ๒๕๖3 ต่อไป 
 
 
 
 
     (นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 
        ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
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ส่วนที่ 1 
      บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
        ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  มีข้าราชการครู 27 คน  พนักงานราชการ 11 คน ครู
อัตราจ้าง 3 คน รวมครูท้ังหมด 41 คน ให้บริการนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้จัดท าขึ้น คือ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส าหรับเด็กอายุแรกเกิด -6 ปี ปีการศึกษา 
2562 มีผู้เรียนจ านวน 597 คน ให้บริการใน ๒ ลักษณะคือ 1) การให้บริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประเภทไป-กลับ จ านวน 6๓ คน 2) การให้บริการภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งแบ่งเป็น ให้บริการท่ี
หน่วยบริการ จ านวน ๓๔๘ คน และให้บริการที่บ้าน จ านวน ๑๘๖ คน  
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2562 ภาพรวม ระดับดีเลิศ โดย 
     มาตรฐานด้านผู้เรียน  ระดับดีเลิศ หมายถึง ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลท่ี

แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จ านวน 411 คน 
ร้อยละ 100 และตามแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว จ านวน 186 คน ร้อยละ 100  สูงกว่า
ค่าเปูาหมายท่ีก าหนด 
               ให้บริการช่วงเช่ือมต่อด้วยรูปแบบ SSKT-EAM MODEL ท าใหผู้้เรียนมีความพร้อมเพื่อการส่งต่อ
เข้าสู่การศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนเรียนรวมหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล สูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด จ านวน 38 คน และได้รับบริการส่ือส่ิงอ านวยความ
สะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเหมาะสมตามประเภทความพิการ ทุกคน 

    ส่วนพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกตามการประเมินคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาน ร้อยละ ๙๙.๐๔  สูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ร้อยละ  ๙๙.๕๔ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมท้ังภูมิปัญญาไทย 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จ านวน ร้อยละ ๙๘.๑๓   

 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ระดับดีเลิศ หมายถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน คือกลุ่มบริหารงานวิชาการ ก ลุ่มบริหารงานท่ัวไป กลุ่ม
บริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โดยแต่ละกลุ่มงานน าระบบประกันคุณภาพภายใน
มาใช้ในการบริหารจัดการงานตามภาระงานของตนเอง ท าให้ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2562 ปรากฎดังนี้ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ จ านวนภาระงาน 15 งาน 17 โครงการ บรรลุเปูาหมาย ใช้
ระยะเวลาตามก าหนด ใช้งบประมาณตามแผน ทุกงาน ทุกโครงการ ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริหารงาน ร้อยละ 
97.6 



๒ 
 

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ จ านวนภาระงาน 9 งาน  เปูาบรรลุเปูาหมาย ใช้
ระยะเวลาตามก าหนด ใช้งบประมาณตามแผน ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริหารงาน ร้อยละ 98.00 

กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวนภาระงาน  10 งาน 2 โครงการ บรรลุเปูาหมาย ใช้ระยะเวลา
ตามก าหนด ใช้งบประมาณตามแผน ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริหารงาน ร้อยละ 97.00 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  จ านวนภาระงาน  13 งาน 4 โครงการ บรรลุเปูาหมาย ใช้ระยะเวลา
ตามก าหนด ใช้งบประมาณตามแผน ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการบริหารงาน ร้อยละ 97.57 

ส่งผลให้ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล 1) รางวัลสถานศึกษาท่ีมีระบบกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2562 2) รางวัลหน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศด้านการเบิกจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รางวัลระดับดีเลิศ ประเภทกลุ่ม XS จังหวัดศรีสะเกษ และ 3) รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

        มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ หมายถึง มีการ
พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความเช่ียวชาญ  สามารถปฏิบัติ งานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการเข้าร่วมอบรมภายในหน่วยงานและเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาดู
งานสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ การส่งเสริมสนับสนุนการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม การ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจครู และบุคลากร ในโอกาสต่างๆ และมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครู 
จ านวน 41 คน โดยคณะกรรมการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษได้แต่งต้ังขึ้น ซึ่งปีการศึกษา 2562 ครูได้รับรางวัล 
คุรุสดุดี ระดับภาค จ านวน ๑ รางวัล และรางวัลครูสอนยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS)ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ชนะเลิศเหรียญทอง ๕ รางวัล และ
เหรียญเงิน ๔ รางวัล  
แนวทางการพัฒนา  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1. พัฒนาการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized Education  

Program: IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( Individualized Family Service Plan: 
IFSP) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้พิการให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการได้อย่างถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 



๓ 
 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการ 
1. พัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย 

วิธีการท่ีหลากหลาย และต่อเนื่องยิ่งขึ้น  

2. มีมาตรการในการกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคลากร น าความรู้ท่ีได้จากการอบรม ประชุม  

สัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และคุณภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น  
          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.  ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
                     2.  จัดให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนให้ท่ัวถึง และต่อเนื่อง  
 
 

ลงช่ือ…………………………………….. 
( นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล ) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
  
 
 



๔ 

 

ส่วนที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 
 1.ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ต้ังอยู่อาคารส านักงานสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ(เดิม)  
เลขท่ี ๓๖๔ ถนนวันลูกเสือ  ต าบลเมืองใต้  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ สังกัดส านัก
บริหารงานการ ศึกษาพิ เศษ โทร ศัพ ท์ ๐๔๕ -๖๑๗๔๐๑  โทรสาร ๐๔๕ -๖๑๗๔๐๑  E-mail : 
sskspecial@hotmail.com   website : www.Sisaketspecial.go.th  เนื้อท่ี ๓ ไร่ ๓ งาน ๖๑ ตารางวา เขต
พื้นท่ีให้บริการ ประกอบไปด้วยอ าเภอ ๒๒ อ าเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ  มีเนื้อท่ีประมาณ ๘,๘๔๐ ตารางกิโลเมตร    
ปัจจุบันบริหารงานโดยนางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล   ต าแหน่งผู้อ านวยการ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ มี
การจัดการศึกษา 3 กลุ่มเปูาหมายบริการสาธารณะ ดังนี้      
ตารางท่ี 1 ข้อมูลนักเรียนตามกลุ่มเปูาหมายสาธารณะ ปีการศึกษา 2562   

ท่ี กลุ่มเป้าหมาย จ านวนนักเรียน 
1 นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย ์ 63 
2 นักเรียนพิการที่รับบริการที่บ้าน 186 
3 นักเรียนพิการที่รับบริการที่หน่วยบริการ 348 

รวม 597 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

กราฟแสดงข้อมูลนักเรียนตามกลุ่มเปูาหมายสาธารณะ ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 2 รางวัลของสถานศึกษา  

ท่ี ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
1 รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง 

สถานศึกษายอดเย่ียมประเภท
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 
ประจ าปี 2560 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

         

2 รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญ
เงิน สถานศึกษายอดเย่ียมประเภท
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 
ประจ าปี 2560  

         

3 

เข้าร่วมโครงการ โอลิมปิก บลิกซ์ 
พ็อพ 2018 การประกวดความคิด
สร้างสรรค์และการเสริมสร้าง
พัฒนาการผ่านการเล่น 

         

4 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 
ดาว 

         

5 รางวัลสถานศึกษาท่ีมีระบบกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพ ระดับ ดีเด่น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจ าปี 2562 

         

6 รางวัลหน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศ
ด้านการเบิกจ่าย ประจ าปี

         



๖ 

 

งบประมาณ พ.ศ.2562 รางวัล
ระดับดีเลิศ ประเภทกลุ่ม XS 

7 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
เหรียญทอง สถานศึกษายอดเย่ียม 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 

         

รวม - 1 1 - - 1 1 1 2 
รวมทั้งหมด 7 

 
 

กราฟแสดงข้อมูลรางวัลของสถานศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี 
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 2. ข้อมูลนักเรียน 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลจ านวนนักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ  ย้อนหลัง 3 ปี 

ท่ี ประเภทความพิการ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562  
บริการ 

ใน
ศูนย์ฯ 

บริการนอกศูนย์ฯ 
รวม 

บริการ 
ในศูนย์ฯ 

บริการนอกศูนย์ฯ 
รวม 

บริการ 
ในศูนย์ฯ 

บริการนอกศูนย์ฯ 
รวม หน่วย

บริการ 
ท่ีบ้าน 

หน่วย
บริการ 

ท่ีบ้าน 
หน่วย
บริการ 

ท่ีบ้าน 

1 บกพร่องทางการเห็น 1 13 4 18 3 9 3 15 0 9 4 13 
2 บกพร่องทางการได้ยิน 2 5 4 11 3 4 0 7 1 3 0 4 
3 บกพร่องทางสติปัญญา 30 113 31 174 48 111 22 181 18 142 32 192 
4 บกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพ 

หรือการเคล่ือนไหว 
18 85 71 174 29 66 57 152 14 85 57 156 

5 บกพร่องทางการเรียนรู ้ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
6 บกพร่องทางการพูดและภาษา 2 2 2 6 2 1 1 4 0 2 0 2 
7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 2 0 0 2 2 0 0 2 0 4 0 4 
8 บุคคลออทิสติก 19 17 6 42 17 24 7 48 19 46 13 78 
9 บุคคลพิการซ้อน 14 43 49 106 19 33 77 129 11 57 80 148 
 รวมทั้งหมด 88 278 167 533 123 249 167 539 63 348 186 597 

 

 

 
 

 

กราฟแสดงข้อมูลจ านวนนักเรียน ย้อนหลัง 3 ปี 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ย้อนหลัง 3 ปี 
มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 4 (ดีเย่ียม) 4 (ดีเลิศ)  4(ดีเลิศ) 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

4 (ดีเย่ียม) 4 (ดีเลิศ) 4(ดีเลิศ) 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 (ดีเย่ียม) 4 (ดีเลิศ) 3 (ดี) 

หมายเหตุ ปี 2559 มีระดับการประเมิน 4 ระดับ ได้แก่ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม 
  ปี 2560 มีระดับการประเมิน 5 ระดับ ได้แก ่ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
  ปี 2561 มีระดับการประเมิน 5 ระดับ ได้แก ่ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
 

กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพ ย้อนหลัง 3 ปี 
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ตารางท่ี 5 รางวัลด้านผู้เรียน ย้อนหลัง 3 ปี  

ท่ี ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
1 การแข่งขันทักษะกลไกส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายท่ี 11 
เหรียญทอง  1        

2 
 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่าง วันท่ี  ุ6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เหรียญทอง      12    
เหรียญเงิน      1    
เหรียญทองแดง      2    

3 การแข่งขันทักษะกลไกลและแอร์โรบิค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2562 ระหว่าง วันท่ี 11-12 
กรกฎาคม 2562 ท่ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 
เหรียญทอง        4  
เหรียญเงิน        2  
เหรียญทองแดง        2  
รางวัลอันดับท่ี 4        1  
รางวัลอันดับท่ี 5        1  
รางวัลอันดับท่ี 6        1  

4 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
29      จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันท่ี 12-14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เหรียญทอง         36 
เหรียญเงิน         6 
เหรียญทองแดง         3 

รวม - 1 - - - 15 - 11 45 
รวมทั้งหมด 72 รางวัล 
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กราฟแสดงข้อมูลรางวัลด้านผู้เรียน ย้อนหลัง 3 ปี 
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 3. ข้อมูลผู้บริหาร 
ตารางท่ี 6 จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา 

ท่ี ต าแหน่ง 
จ านวนผู้บริหาร 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 1 1 
 รวม 1 1 1 
 
ตารางท่ี 7 รางวัลด้านผู้บริหารของผู้บริหาร 

ท่ี ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้าน
วิชาการ 

         

2 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน 

         

3 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้าน
วิชาการ 
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ท่ี ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
4 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 

AWARDS) ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอด
เย่ียม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน 

         

5 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น          
6 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 

AWARDS) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
เหรียญทอง ผู้อ านวยการยอด
เย่ียม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ 

         

รวม - 2 2 - - - 1 1 - 
รวมทั้งหมด 6 รางวัล 

 
กราฟแสดงข้อมูลรางวัลด้านผู้บริหาร ย้อนหลัง 3 ปี 
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 4. ข้อมูลครูและบุคลากร 

ตารางท่ี 8 จ านวนครูและบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง ย้อนหลัง 3 ปี 

ท่ี ต าแหน่ง 
ปีการศึกษา/จ านวน (คน) 

2560 2561 2562 
1 ข้าราชการ 19 19 27 
2 ลูกจ้างประจ า - - - 
3 พนักงานราชการ 11 11 11 
4 อัตราจ้าง 3 3 3 
5 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 1 1 
6 พี่เล้ียงเด็กพิการ 56 55 49 
7 จ้างเหมาบริการ - - - 
8 ลูกจ้างช่ัวคราว 4 4 4 
9 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 1 1 

 รวม 95 94 96 
 

กราฟแสดงจ านวนครูและบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง ย้อนหลัง 3 ปี 
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ตารางท่ี 9 จ านวนครูและบุคลากรตามการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเปูาหมายของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ท่ี กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนครู (คน) 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

1 ปฏิบัติการสอนเด็กพิการรับบริการในศูนย์ 9 8 16 
2 
 

ปฏิบัติการสอนเด็กพิการรับบริการที่หน่วยบริการ 
ปฏิบัติการสอนเด็กพิการรับบริการที่บ้าน 

20 21 21 

3 ปฏิบัติการสอนเด็กพิการรับบริการห้องเรียนเด็กเจ็บปุวย
เรื้อรังในโรงพยาบาล 

3 3 3 

4 ปฏิบัติการสอนเด็กออทิสติกรับบริการในโรงเรียนเรียนรวม 1 1 1 
 รวม 33 33 41 
 

กราฟแสดงจ านวนครูและบุคลากรตามการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเปูาหมาย ย้อนหลัง 3 ปี 
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ตารางท่ี 10 รางวัลด้านครู 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
1 นางสาวอารีย์  หงษ์ค า ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 62 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 63 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 64 

         

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการตอบค าถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางร่างกายฯระดับช้ัน 
อายุ 7 - 12 ปีงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ ามันตามท่ี
ก าหนด บกพร่องทางร่างกายฯ ระดับช้ัน อายุ 13-
18 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 
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ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
 
 

  ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมรองชนะเลิศอันดับท่ี2 
กิจกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ตามท่ีก าหนด 
บกพร่องทางร่างกายฯ ระดับช้ัน อายุ 7-12 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

         

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม 
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่าง 
กายฯ ระดับช้ัน อายุ 3-6 ปี งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 

         

  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับ
รางวัล ชนะเลิศเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเย่ียม (บก 
พร่องทางร่างกายหรือกาเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ)
ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

         

  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเย่ียม (บกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ) ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนการศึกษา
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ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
พิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

2 นายนิรันดร์  โพธิราช ผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ยอด
เย่ียมวันครู ครั้งท่ี 63 

         

  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี          
  ผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ยอด
เย่ียมวันครู ครั้งท่ี 64 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรมการประกวดร้องเพลง
บุคคลออทิสติก ระดับช้ันอายุ 13-18 ปีงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

         

3 นายสายชล  ผาดวงดี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับ
รางวัล ชนะเลิศเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเย่ียม (บก 
พร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ)
ด้านวิชาการ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

         

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการตอบค าตอบหมวด
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ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
ประเพณีวัฒนธรรมของไทยบกพร่องทางร่างกายฯ 
ระดับช้ัน อายุ 7 - 12 ปีงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69   

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะ
เกษ ยอดเย่ียม 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะ
เกษ ยอดเย่ียม 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะ
เกษ ยอดเย่ียม 

         

4 นางสาวประภัสสร   
ศุภสุข 

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 62 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 63 

         

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
1 กิจกรรมการประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุก
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ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
ประเภทความพิการ ระดับช้ัน อายุ 7-12 ปี 

5 นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบ
เสียง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ชนะเลิศกิจกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ตามท่ี
ก าหนด บกพร่องทางร่างกายฯระดับช้ัน อายุ 3-6 
ปี งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 62 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 63 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 64 

         

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1กีฬาวอลย์เล่ย์บอลหญิง 
กีฬาบุคลากรกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 4 

         

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง          
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ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
ชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การแข่งขันระบายสี
รูปภาพ บกพร่องทางการได้ยินระดับช้ัน อายุ 3-6 
ปี ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันช้ีหรือบอกช่ือจากบัตรภาพ
หมวดสัตว์หมวดผลไม้หมวดของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
บกพร่องทางร่างกายฯ ระดับช้ัน อายุ 3-6 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

         

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกิจกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง 
รวมทุกประเภทความพิการ ระดับช้ัน อายุ 3-6 ปี 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

         

  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับ
รางวัล เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเย่ียม (บกพร่องทาง
สติปัญญา) ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนการศึกษา
พิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

         

6 นางสาวชุลีพร  วงศ์อนุ ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเพื่อการศึกษาของจังหวัดศรีสะ
เกษ ยอดเย่ียม 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ          
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ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
ต้องการจ าเป็นพิเศษเพื่อการศึกษาของจังหวัดศรีสะ
เกษ ยอดเย่ียม 

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การประกวดเต้น
ประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการระดับช้ัน 
อายุ 7-12 ปี งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

         

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย(การ
ไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ ระดับช้ัน อายุ 3-
6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 

         

7 นางณัสตรี  สังขะพงษ์ ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 64 

         

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ตามท่ีก าหนด 
บุคคลออทิสติก ระดับช้ัน อายุ 3-6 ปี 
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ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
8 นางสาวกนกวรรณ ศรี

เลิศ 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับ
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
(บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือ
สุขภาพ) ด้านวิชาการ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 กิจกรรมการแข่งขัน ช้ีหรือบอก
ช่ือจากบัตรภาพ หมวดสัตว์ หมวดผลไม้  หมวดของ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน บุคคลพิการซ้อน ครั้งท่ี 68 ปี
การศึกษา 2561 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่อง
ทางการเห็น ระดับช้ัน อายุ 13-18 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียม วันครู 
 

         

9 นายศุภฤกษ์  ดีมาก รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับ          



24 

 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
(บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี1 
กิจกรรมการวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้
ยิน ระดับช้ัน อายุ 7-12 ปี งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

         

10 นายสมพร  ผัดแก้ว รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได้รับ
รางวัล ชนะเลิศเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
(บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

         

11 นางสาวอรนุช  ลออ
พันธ์สกุล 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี1 
กิจกรรมการแข่งขันการตอบค าถามตามท่ีก าหนด
บุคคลออทิสติก ระดับช้ันอายุ 3-6 ปี  หกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 68 ปี
การศึกษา 2561 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง          



25 

 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
กิจกรรมการแข่งขันการตอบค าถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ 
ระดับช้ัน อายุ7–12ปี งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการเต้นประกอบเพลง 
รวมทุกประเภทความพิการ ระดับช้ัน อายุ 7 – 12 
ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันช้ีหรือบอกช่ือจากภาพบัตรภาพ
หมวดสัตว์หมวดผลไม้หมวดของใช้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจ าวันบุคคลออทิสติก ระดับช้ัน อายุ 3-6 
ปี งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง
ท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 

         

  ผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ยอด
เย่ียมวันครู ครั้งท่ี 64 
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ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
12 นางสาวจินต์จุฑา เอี่ยม

พินิจ 
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 62 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 63 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 64 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2กิจกรรมการแข่งขันช้ีหรือบอก
ช่ือจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้หมวดของใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับช้ัน อายุ 3-6 ปี 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลระดับเหรียญทองแดงรอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paintตามจินตนาการบุคคลพิการซ้อน 
ระดับอายุ 7-12 ปี   
 

         

13 นางสาวสุพรรษา หมาย ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ          
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ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
ดี ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 62 
  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 63 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 64 

         

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ ามันตามท่ีก าหนด 
บกพร่องทางร่างกายฯ ระดับช้ัน อายุ 13-18ปี   

         

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขัน 
การตอบค าถามหมวดประเพณีและวัฒนธรรมของ
ไทย บุคคลพิการซ้อน  ระดับช้ัน อายุ 13-18 ปี 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดร้องเพลง 
บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ระดับช้ัน อายุ 
13-18 ปี 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม          
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ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
การตอบค า 
ถามหมวดธงอาเซียน บกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับช้ันอายุ 13-18 ปี 

14 นางหนึ่งฤทัย  ดีใจ ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 62 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 63 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 64 

         

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันช้ีหรือบอกช่ือ
จากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน บกพร่องทางร่างกายฯระดับช้ัน อายุ 
3 - 6 ปีงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

         

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง          
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ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง 
รวมทุกประเภทความพิการ ระดับช้ัน อายุ 3-6 ปี 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2กิจกรรมการประกวดมารยาท
งาม อย่างไทย (การไหว้)  รวมทุกประเภทความ
พิการ ระดับช้ันอายุ 7-12 ปีงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

         

15 นางสาวศรารัตน์ สุริสุข ครูผู้สอนสอนนักเรียน ได้เข้าร่วม ชนะเลิศ  
กิจกรรมการแข่งขันการตอบค าถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ ระดับช้ันอายุ 7-12ปี 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา จังหวัดศรีสะ
เกษ ยอดเยี่ยม วันครู ครั้งท่ี64 

         

16 นายจักรพงษ์ ปันทวัง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงนิ กิจกรรม
การแข่งขันการปั้นดินน้ ามันตามท่ีก าหนดบุคคล
ออทิสติก  ระดับช้ัน อายุ 3-6 ปี 
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ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 64 

         

17 นางสาวทิพยาภรณ์ 
สิทธิจินดา 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกิจกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ตามท่ี
ก าหนด บกพร่องทางการได้ยิน ระดับช้ัน อายุ 7 - 
12 ปี 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ยอด
เย่ียม วันครู ครั้งท่ี 64 

         

18 นางปภาวรินท์  สุวรรณ
เจริญ 

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียม วันครู 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันช้ีหรือบอกช่ือจากบัตรภาพ
หมวดสัตว์ หมวดผลไม้หมวดของใช้ในชีวิตประจ า 
วัน บกพร่องทางการได้ยิน ระดับช้ัน อายุ 3-6 ปี 

         

  ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่าง
ไทย (การไหว้)รวมทุกประเภทความพิการ ระดับช้ัน 

         



31 

 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
อายุ3-6 ปี ครั้งท่ี 69 

19 นางสาวนภาพร  
กระมล 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ตามท่ีก าหนด บกพร่องทาง
ร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี งานศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 
2562 ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
การศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียม วันครู ครั้งท่ี 64 

         

  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC  
AWARDS) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม (บกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ) ด้าน
วิชาการ 

         

20 นางสาวสุทธิดา  ชัย
ชาญ 

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษายอดเย่ียม 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 กิจกรรม การประกวดมารยาท
ไทย อายุ 7-12 ปี 

         



32 

 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษทางการศึกษายอดเย่ียม 
         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับช้ันอายุ 7-12 ปี งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 กิจกรรมการประกวดเต้น
ประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ  
ระดับช้ันอายุ 7-12 ปี งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2กิจกรรมการประกวดมารยาท
งาม อย่างไทย (การไหว้)  รวมทุกประเภทความ
พิการ ระดับช้ันอายุ 7-12 ปีงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ  
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

         



33 

 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC  
AWARDS) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียมโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ 

         

21 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรพิน  
ปิ่นหอม 

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษายอดเย่ียม 

         

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษายอดเย่ียม 

         

ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปี 2562          
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขัน การตอบค าถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรมไทย สติปัญญาระดับช้ันอายุ 7-12 ปี 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

         

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขัน การตอบค าถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรมไทย สติปัญญาระดับช้ันอายุ 13-18 ปี 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

         

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขันประกวดมารยาทไทย 13-18 ปี งาน

         



34 

 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขัน ป้ันกินน้ ามัน สติปัญญาระดับช้ันอายุ 3-
6 ปี งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

         

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน สติปัญญาระดับช้ันอายุ 7-
12 ปี งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

         

22 นางสาวปุณยนุช  บุญ
เย็น 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันการเต้นประกอบเพลงรวมทุก
ประเภทความพิการะดับช้ัน อายุ 13-18ป ี

         

23 นางสงกรานต์ ธรรมโหร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ตามท่ี
ก าหนด บกพร่องทางการได้ยิน ระดับช้ัน อายุ 7-
12 ปี 

         

24 นายธรรศพล  เอกชัยวร
วุฒ ิ

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ช้ัน 
ป.1-6 ประเภทบกพร่องออทิสติก ครั้งท่ี 69 

         

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2  กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทาง

         



35 

 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
ร่างกายฯ ระดับช้ัน อายุ 7 - 12 ปีงานศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

25 นายนัธวัช สมภักดี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ ามันตามท่ีก าหนด 
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับช้ัน อายุ 3-6ปี   

         

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการ
ซ้อน อายุ3-6ป ี

         

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับช้ัน อายุ13-18ปี 

         

26 นายชัยพัฒนา      ชัย
ยงค์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขัน การตอบค าถามหมวดประเพณี
วัฒนธรรมไทย บุคคลอทิสติกระดับช้ันอายุ 7-12 ปี 
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

         

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงนิกิจกรรม
การแข่งขัน วาดภาพระบายสีบุคคลอทิสติกระดับช้ัน
อายุ 13-18ปี งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 
69 

         

27 นางสาววิภา  ปิยะสา ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ          



36 

 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 62 
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 63 

         

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 กิจกรรมการแข่งขัน การตอบ
ค าถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่อง
ทางร่างกายฯ ระดับช้ัน อายุ 13-18 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

         

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 กิจกรรมการแข่งขัน การตอบ
ค าถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย  บุคคล
พิการซ้อน ระดับช้ัน อายุ 7-12 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

         

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน ป้ันดินน้ ามัน  ตามท่ี
ก าหนด  บกพร่องทางร่างกายฯ  ระดับช้ัน อายุ 3-
6 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

         

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง          



37 

 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรมการแข่งขัน การ
ประกวดร้องเพลง  บกพร่องทางสติปัญญา ระดับช้ัน 
อายุ 7-12 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรมการแข่งขัน การ
ประกวดร้องเพลง  บกพร่องทางการเห็น ระดับช้ัน 
อายุ 7-12 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 

         

28 นางสาวปาจรีย์  นน
ทวงษ ์

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 62 

         

29 นายกัมปนาท ปิยะวงศ์ ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 62 

         

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 63 
 

         

30 นายเฉลิมพงษ์  หล้า ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ          



38 

 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
เพชรงาม ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 

วันครู ครั้งท่ี 62 
31 นายภารพ  ไตรวงค์

ย้อย 
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 62 

         

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 63 

         

32 นางสาวสุภาวดี  อุดม
ศักดิ์ศรี 

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 62 

         

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 63 

         

33 นางวรารักษ์  เสาเวียง ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 62 

         

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 63 

         



39 

 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
34 นายสุนัน  ชมภู ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 62 

         

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 63 

         

35 ว่าท่ีร.ต.หญิงนิตยา  
เบาะแฉะ 

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 62 

         

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาพิเศษ ยอดเย่ียม 
วันครู ครั้งท่ี 63 

         

36 นางสาวประนอม  
ไพรวรรณ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ ามันบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับช้ัน อายุ 13-18 ปี งานงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

         

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 62 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ          



40 

 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 63 
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 64 

         

37 นางสาวเสาวลักษณ์ ดี
สา 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันระบายสีรูปภาพ 
บกพร่องทางร่างกายฯระดับช้ัน อายุ 3-6 ปี งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ 
เทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

         

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 62 

         

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 63 

         

38 นายนิติพัฒน์   
พิพัฒน์ภัทรกุล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลย์เล่ย์บอลชาย 
กีฬาบคุลากรกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 4 

         



41 

 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 64 

         

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม แข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทาง
ร่างกาย ระดับช้ัน อายุ 7 - 12 ปี  ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 

         

39 นางกาญจณนภา  นิล
ขันธ์ 

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 62 

         

ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 63 

         

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทองแดงการแข่งขันนักอ่านข่าวรุน่เยาว์ ช้ัน 
ป.1-6 ออทิสติก ครั้งท่ี 67 ระดับภาคฯ 

         

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทองแดงการแข่งขันการเล่านิทาน ช้ัน ป.1-6 
ออทิสติก ครั้งท่ี 67 ระดับภาคฯ 

         

  ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ          



42 

 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
เหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย ช้ัน ป.
1-6 สติปัญญา ครั้งท่ี 67 ระดับภาคฯ 
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทองแดงการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษ
วัสดุเหลือใช้ ช้ัน ป.1-6 สติปัญญา ครั้งท่ี 67 ระดับ
ภาคฯ 

         

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ช้ัน ป.
1-6 ออทิสติก ครั้งท่ี 67 ระดับเขตพื้นท่ีฯ 

         

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน ช้ัน ป.1-6 
สติปัญญา ครั้งท่ี 67 ระดับเขตพื้นท่ีฯ 

         

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย ช้ัน 
ป.1-6 สติปัญญา ครั้งท่ี 67 ระดับเขตพื้นท่ีฯ 

         

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช้ัน 
ป.1-6 สติปัญญา ครั้งท่ี 67 ระดับเขตพื้นท่ีฯ 

         

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม 
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ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
paint ช้ัน ป.1-6 สติปัญญา ครั้งท่ี 67 ระดับเขต
พื้นท่ีฯ 

  ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ ช้ัน ป.1-6 สติปัญญา ครั้งท่ี 67 ระดับเขต
พื้นท่ีฯ 

         

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษ
วัสดุเหลือใช้ ช้ัน ป.1-6สติปัญญา ครั้งท่ี67ระดับ
เขตพื้นท่ีฯ 

         

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันอ่านข่าวรุ่นเยาว์ส าหรับ
บุคคลออทิสติก  ป.4– ป.6 ครั้งท่ี68 ระดับเขต
พื้นท่ี 

         

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
บกพร่องทางสติปัญญา ก าหนดช่วงช้ัน ป.4 – ป. 6 
ครั้งท่ี68 ระดับเขตพื้นท่ี 

         

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานบกพร่องทาง

         



44 

 

ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
สติปัญญา ก าหนดช่วงช้ัน ป.4 – ป. 6 ครั้งท่ี68 
ระดับเขตพื้นท่ี 

  ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันอ่านข่าวรุ่นเยาว์บกพร่อง
ทางสติปัญญา  ป.4– ป.6  ครั้งท่ี68 ระดับเขต
พื้นท่ี 

         

  ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันอ่านข่าวรุ่นเยาว์ส าหรับ
บุคคลออทิสติก  ป.4– ป.6 ครั้งท่ี68 ระดับภาค 

         

40 นางสาวธัญวรรณ  ใจดี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุก
ความพิการ ระดับช้ันอายุ 13 -18 ปี งานศิลปะหัต
กรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งท่ี 69 

         

41 นางสาวลภัสรดา  แสง
อุไรธนา 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม การการแข่งขันการตอบค าถามหมวดธง
ชาติอาเซียน บุคคลพิการซ้อนระดับช้ันอายุ 13 -
18 ปี เด่ียวงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งท่ี 69 

         

42 นางสาวอารยา  พิมพ์
ทอง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วย
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ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
โปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับช้ัน อายุ 7-12 ปี 

43 นางวิลาวัลย์ แก้วธานี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน ช้ัน ป.1-6 
ประเภทบกพร่องออทิสติก ครั้งท่ี 68 

         

  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ช้ัน 
ป.1-6 ประเภทบกพร่องออทิสติก ครั้งท่ี 69 

         

44 นายวิทยา  ซุยซวง ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก ท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทาง การศึกษาจังหวัดศรีสะ
เกษ ยอดเย่ียม วันครู ครั้งท่ี 64 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน สติปัญญาระดับช้ันอายุ 
13-18 ปี งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

         

45 นางสาวกมลรัตน์ วรรณ
หลวง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันปั้นดิน
น้ ามัน ตามท่ีก าหนด บุคคลออทิสติก ระดับช้ัน อายุ 
7-12 ปี 

         

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงนิ กิจกรรม
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  บกพร่องทางร่างกาย 
ระดับช้ัน อายุ13-18 ปี 
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ท่ี ชื่อบุคลากร ชื่อรางวัล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ จังหวัด ภาค ชาติ 
46 นางสาวยุภา  ล าพูล ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 63 

         

  ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยอดเย่ียมวันครู ครั้งท่ี 64 

         

47 นายสุบรรณ์  ส าเภา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรีบญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 5 กิจกรรม การแข่งขัน วาดภาพ
ระบาลสีครามจินตนาการ สติปัญญา 13-18 ปี ปี
2562 

         

รวม 47 คน 29 5 - 28 3 11 18 9 60 
รวมรางวัลทั้งหมด 163 รางวัล 

 
 
 
 
 กราฟแสดงข้อจ านวนรางวัลด้านครู ย้อนหลัง 3 ปี 
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 5. ข้อมูลงบประมาณ 
ตารางท่ี 11 ข้อมูลงบประมาณ ย้อนหลัง 3 ปี 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 

รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย 
เงินงบประมาณ       
1. งบบุคลากร 2,772,020 2,727,310 2,890,780 2,890,685 3,003,980 2,948,685 
2. งบด าเนินงาน 11,340,880 11,339,960.33 10,544,649 10,373,988.75 9682296 9,681,594.49 
3. งบลงทุน 1,489,300 1,486,332 996,000 996,000 1722380 1,722,380 
4. เงินอุดหนุน 10,788,925 10,788,925 8,816,300 8,816,300 8,800,910 8,800,910 
เงินนอกงบประมาณ 1,653,320 1,653,320 1,462,720 1,462,720 1,483,455 1,483,455 

รวม 28,044,445 27,995,847.33 24,710,449 24,539,694 24,693,021 24,637024 
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28,044,445 27,995,847.33 

24,710,449 24,539,694 

24,693,021 24,637,024 

กราฟแสดงข้อมูลงบประมาณ ย้อนหลัง 3 ปี 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
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 6. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
ตารางท่ี 12 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย ์
1. หน้าเสาธง 
2. ธาราบ าบัด  
3. ลานธรรม  
4. ห้องดนตรี  
5. ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส 
6. สหกรณ์ร้านค้า 
7. สนามเด็กเล่น  
8. ห้องศิลปะ 
9. ห้องฝึกอาชีพ 
10. ห้องสมุด 
11. E-Classroom 
12. ลานกระตุ้นประสาทสัมผัส 

๑. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า(Aquarium) 
๒. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 
๓. วัดพระธาตุเรืองรอง 
๔. เกาะกลางน้ า 
๕. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 
8. ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส 
9. ห้างสรรพสินค้าซุ่นเฮง 
10. SSK Park อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ 
11. กรมทหารพรานท่ี 23 ค่ายสิงห์ด า 
 

 
 7. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพย้อนหลัง 
ตารางท่ี 14 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพย้อนหลัง 3 ปี 

รายการข้อมูล 
ข้อมูลย้อนหลัง 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกย้อนหลัง  
   1.1 ผลการประเมินรอบ 2 ระบุ...............-.............. 

   

   1.2 ผลการประเมินรอบ 3 ระบุ................-.............      
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในย้อนหลัง (ระดับคุณภาพ)    
   2.1 มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน 4 (ดีเย่ียม) 4 (ดีเลิศ) 4 (ดีเลิศ) 
   2.2 มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารจัดการ 4 (ดีเย่ียม) 4 (ดีเลิศ) 4 (ดีเลิศ) 
   2.3 มาตรฐานด้านกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 (ดีเย่ียม) 4 (ดีเลิศ) 3 (ดี) 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประเมินคุณภาพภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
และประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีส่วนร่วมเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 สรุปผลดังต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

 วิธีด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 ได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนจ านวน 597 คน แบ่งตามรูปแบบการให้บริการ ใน ๒ 
รูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. การให้บริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประเภทไป-กลับ จ านวน 6๓ คน 
   2.  การให้บริการภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยแบ่งเป็น  
                         2.1 ให้บริการที่หน่วยบริการ จ านวน ๓๔๘ คน 
                        2.2 ให้บริการที่บ้าน จ านวน ๑๘๖ คน 

ท่ี ประเภทความพิการ 
ปีการศึกษา 2562  

บริการ 
ในศูนย์ฯ 

บริการนอกศูนย์ฯ 
รวม 

หน่วยบริการ ที่บ้าน 
1 บกพร่องทางการเห็น 0 ๙ ๔ 13 
2 บกพร่องทางการได้ยิน 1 ๓ 0 4 
3 บกพร่องทางสติปัญญา ๑๘ 14๒ 3๒ 192 
4 บกพร่องทางร่างกาย หรือสุขภาพ หรือการเคล่ือนไหว 1๔ 8๕ ๕๗ 156 
5 บกพร่องทางการเรียนรู ้ 0 0 0 0 
6 บกพร่องทางการพูดและภาษา 0 2 ๐ 2 
7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 0 4 0 4 
8 บุคคลออทิสติก ๑๙ 4๖ 1๓ 78 
9 บุคคลพิการซ้อน ๑๑ 57 ๘๐ 148 
 รวมทั้งหมด 6๓ 3๔๘ 1๘๖ 597 

 
           พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เด็กอายุแรก
เกิด -6 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช 2562  ให้บริการต้ังแต่แรกเกิดหรือแรก
พบความพิการ โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามขั้นตอน
กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI )   ๗ ขั้นตอน คือ  
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  ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กพิการ ด้วยการสังเกต  การสอบถาม  การสัมภาษณ์  การซัก
ประวัติ  การท าสังคมมิติ การเยี่ยมบ้าน ฯลฯ   
  ๒) การคัดกรองประเภทความพิการ เป็นการค้นหาในเบื้องต้นว่าเด็กมีความผิดปกติ หรือมี
อัตราเส่ียงสูงต่อความผิดปกติ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือด้วยแบบคัดกรองท่ีเหมาะสม  
  ๓) การประเมินความสามารถพื้นฐาน 6 ทักษะ และทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ ตาม
หลักสูตรและส่งต่อภายในเพื่อให้ผู้เรียนได้รับบริการที่เหมาะสม  
  ๔) การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individual Education Plan : IEP) หรือ 
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individual  Family  Services  Plan : IFSP) ให้เหมาะสมกับ
สภาพของแต่ละบุคคล  
  ๕) การให้บริการด้วยกิจกรรมท่ีเหมาะสม ตามหลักสูตรก าหนด ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน ทักษะการรับรู้และการแสดงออก
ทางภาษา  ทักษะทางสังคม ทักษะทางสติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และทักษะจ าเป็นเฉพาะ
ความพิการ  
  ๖) การประเมินความก้าวหน้า โดยมีการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดย
การสังเกต สัมภาษณ์ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง บันทึกพัฒนาการทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการทบทวนแผน
ฯ เมื่อส้ินสุดภาคเรียนท่ี ๑ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน และมีการสรุปความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละ
คนเพื่อรายงานความก้าวหน้าโดยให้ผู้บริหาร ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
  ๗) การนิเทศ ติดตามประเมินผลและการส่งต่อ เป็นการก ากับ ติดตามผลการให้บริการ การ
จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้อง เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
          ครูมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคลท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะตามท่ีระบุตามหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individual 
Education Plan : IEP)/แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( Individual Family Service Plan : 
IFSP และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรม
ธาราบ าบัด กิจกรรมทักษะกลไก กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและส่งเสริมความเป็นไทย 
และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้  
 ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเช่ือมต่อ/ส่งต่อ โดยได้รับการเตรียมความพร้อมตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ควบคู่กับแผนเปล่ียนผ่านเฉพาะบุคคล (ITP)  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
มีรูปแบบการเปล่ียนผ่านเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ใช้โมเดล SSK TEAM โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการเตรียมความ
พร้อมในการจัดช่วงเช่ือมต่อตามความเหมาะสมของแต่ละบุคล มีการวางแผนอนาคตเกี่ยวกับชีวิตของผู้เรียน
โดยมีการวางเปูาหมายระยะยาว  ออกแบบประสบการณ์ในการจัดการศึกษาแต่ละระดับเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะท่ีจ าเป็น เช่ือมโยงความส าเร็จตามเปูาหมาย  เพื่อเตรียมพร้อมก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบ
โรงเรียนตามความเหมาะสมต่อไป 
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การบริการช่วงเช่ือมต่อ  คือ กระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ก่อนการ
เคล่ือนย้ายจากศูนย์การศึกษาพิเศษไปสู่ระบบโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องและกลมกลืนกับกิจกรรม 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหม่ เป็นการเช่ือมต่อภายในสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเด็กยังอยู่ท่ีศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านการศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านการศึกษา โดยให้บริการตาม
รูปแบบไป-กลับ หน่วยบริการ และท่ีบ้าน ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว มีการเตรียมความพร้อมระหว่างช่วงช้ัน จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 2. ด้านการแพทย์ เป็นการให้บริการช่วงเช่ือมต่อเพื่อแก้ไขความพิการหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ
ตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 3. ด้านสังคม เป็นการให้บริการช่วงเช่ือมต่อ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชน
ตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล  ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม  

 4. ด้านอาชีพ เป็นการให้บริการช่วงเช่ือมต่อ เพื่อเตรียมความพร้อมหรือฝึกอาชีพส าหรับ
ผู้เรียนให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

การส่งต่อ  คือ การเคล่ือนย้ายผู้เรียนจากสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง ในระดับท่ีสูงขึ้นหรือใน
สภาพแวดล้อมท่ีดีกว่า เป็นการส่งต่อภายนอกสถานศึกษา 

การเปล่ียนผ่านเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสู่ระบบโรงเรียน หมายถึง  กระบวนการเตรียมความ
พร้อมเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ก่อนการเคล่ือนย้ายจากศูนย์การศึกษาพิเศษไปสู่ระบบโรงเรียน เพื่อให้
สอดคล้องและกลมกลืนกับ กิจกรรม สภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหม่ 

 
รูปแบบกระบวนการเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษสู่ระบบโรงเรียน (SSKTEAM MODEL) 
 



๕๓ 
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1. รับบริการในศูนย์แบบไป-กลับ 2. รับบริการในหน่วยบริการ 3. รับบริการที่บ้าน 

๑. ผลการพัฒนาผู้เรียน 
๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ

ทักษะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
ตารางสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562 

ประเภทการให้บริการ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ (คน) 
จ านวน
ผู้เรียน
ที่ผ่าน 

ร้อยละ แปลผล 

(คน) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ (คน) 
1. รับบริการในศูนย์แบบไป-กลับ 63 0 0 0 25 38 63 100 ยอดเย่ียม 
2. รับบริการในหน่วยบริการ 348 0 0 0 269 79 348 ๑๐๐ ยอดเย่ียม 
3. รับบริการที่บ้าน 186 0 0 0 150 36 186 100 ยอดเย่ียม 

รวม 597 0 0 0 444 153 597 ๑๐๐ ยอดเย่ียม 
 

แผนภูมิแท่งแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  
ปีการศึกษา 2562 

 

จากตาราง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีผลการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถ มีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามประเภทการให้บริการ คือ รับบริการในศูนย์แบบไป-
กลับ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จ านวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รับบริการในหน่วยบริการ 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จ านวน ๓๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และรับบริการท่ีบ้าน ตาม
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว จ านวน ๑๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ภาพรวมนักเรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ 
ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
จ านวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ร้อยละ 96 



๕๔ 

 

๑.๒ ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือ 
การส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 ผู้เรียนได้รับบริการช่วงเช่ือมต่อ/ส่งต่อ โดยได้รับการเตรียมความพร้อมตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ควบคู่กับแผนเปล่ียนผ่านเฉพาะบุคคล (ITP)  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
ศรีสะเกษ มีรูปแบบการเปล่ียนผ่านเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ใช้โมเดล SSK TEAM โดยความร่วมมือ
ของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการจัดช่วงเช่ือมต่อตามความเหมาะสมของแต่ละบุคล มีการวางแผนอนาคตเกี่ยวกับชีวิตของ
ผู้เรียนโดยมีการวางเปูาหมายระยะยาว  ออกแบบประสบการณ์ในการจัดการศึกษาแต่ละระดับเพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะท่ีจ าเป็นเช่ือมโยงความส าเร็จตามเปูาหมาย  เพื่อเตรียมพร้อมก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบ
โรงเรียนตามความเหมาะสมต่อไป 

ตารางแสดงผลการบริการช่วงเชื่อมต่อและการส่งต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
ท่ี 

 
 

รูปแบบการใหบ้ริการ 

ข้อมูลการบริการช่วง
เชื่อมต่อ 

ข้อมูลที่ส่งต่อ 
 

หมาย
เหตุ 
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รศึ
กษ

า 
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รแ

พท
ย์ 

สัง
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อา
ชีพ

 

โร
งเรี

ยน
เฉ

พา
ะค

วา
ม

พิก
าร

 
โร

งเรี
ยน

เรีย
นร

วม
 

กศ
น.

 

ศูน
ย์พ

ัฒ
นา

เด็
กเ

ล็ก
 

อื่น
ๆ 

๑ ไป-กลับ 63 56 60 1 4 5 0 0 0  
๒ หน่วยบริการ 348 312 324 15 1 3 1 2 18  
๓ ท่ีบ้าน 186 120 150 0 0 0 0 0 4  

รวม 597 488 534 16 5 8 1 2 22  
รวมท้ังส้ิน  38  

คิดเป็นร้อยละ 100 6.3๗  
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

แผนภูมิแท่งแสดงการให้บริการช่วงเชื่อมต่อ 
 

 
 

แผนภูมิแท่งแสดงการส่งต่อ 
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รร.เฉพาะความพิการ 

รร.เรียนรวม 

กศน. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อ่ืนๆ 

รูปแบบการให้บริการ 

ไปกลับ หน่วยบริการ        ที่บ้าน 

จ านวนผู้เรียนทีส่่งต่อ (คน) 

จ านวนผู้เรียนที่ให้บริการช่วงเชื่อมต่อ (คน) 



๕๖ 

 

๑.3 ผู้เรียนได้รับบริการสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาเหมาะสมตามประเภทความพิการ   

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษได้มีการจัดส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวกบริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเหมาะสมตามประเภทความพิการให้กับผู้เรียนทุกคน ตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 
ตารางแสดงจ านวนผู้เรียนได้รับบริการสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาเหมาะสม  

ท่ี 
ประเภท
การรับ
บริการ 

จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการและความช่วย
เหล่ืออื่นใด 

ทางการศึกษา 
ทุนการศึกษา 

 
 

หมาย
เหตุ 

บัญชี 
ก 

บัญชี 
ข 

บัญชี 
ค 

ส่ือตาม
โครงการ

ปรับ
บ้าน 

รวม ร้อยละ 
มูลนิธิ
คุณ
พุ่ม 

ทุน
อื่นๆ 

รวม 
ร้อย
ละ 

1 ไป-กลับ 63 - 53 - - 53 84.12 39 - 39 100  
2 หน่วย

บริการ 
348 - 338 - - 338 97.12 114 - 114 100  

3 ท่ีบ้าน 186 - - - 180 180 97.29 82 - 82 100  
รวม 5๙๗ - ๕๙๗ - ๑๘๐ ๕๗๑ - 235 - 235 - - 

 
จากตารางแสดงจ านวนผู้เรียนได้รับบริการส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลือ

อื่นใดทางการศึกษาเหมาะสม ท้ังหมดจ านวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนผู้เรียนได้รับบริการสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกบริการ 

และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเหมาะสม 
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๕๗ 

 

๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๒.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 

     ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษมีการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
และมี คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีก าหนด ๑๐ ข้อ  
ประกอบด้วย     
  ๑) ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยท่ีดี 
  2) กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง 
  3) ร่าเริงแจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
  4) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ 
  5) ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ 
  6) สนใจต่อการเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัว 
  7) เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  8) ใช้ภาษาส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
  9) ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  10) มีความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันได้เต็มศักยภาพ 
 ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาประจ าจังหวัดศรีสะเกษได้จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท ากิจวัตรในชีวิตประจ าวันได้เต็มศักยภาพ  การอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุขตามประเภทและสภาพความพิการเพื่อมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  โดยการสอดแทรกกิจกรรม
ต้ังแต่ผู้เรียนเข้ามารับบริการที่ศูนย์ฯ จนผู้ปกครองมารับกลับบ้าน ในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
ก าหนดในอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ยิ้มได้  ไหว้เป็น เล่นเหมาะ ” ได้จัดกิจกรรมโดยการส่งเสริมให้
ผู้เรียนกล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสมตามอัตลักษณ์ของศูนย์ฯ  ซึ่งได้สอดแทรกจากการท ากิจวัตรประจ าวัน
ของผู้เรียน เช่น การไหว้ครู ในตอนเช้า การไหว้ทักทายครู และเพื่อนในกิจกรรมหน้าเสาธง และการให้ผู้เรียน
เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ก่อนเข้าเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท่ีหลากหลาย  
 ปีการศึกษา 2562 มีโครงการ  กิจกรรม งานท่ีส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดังต่อไปนี้ 
     1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ กิจกรรมปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปล่ียนพ่อแม่เป็นครู 
     2. โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค (Special Olympics Young Athletes)  
     3. โครงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การให้บริการตามกระบวนการ ช่วยเหลือเด็กพิการในระยะ
แรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕62  
     5. โครงการวันส าคัญ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันออก
พรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมพิธีไหว้ครู 



๕๘ 

 
 ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ (คน) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ดี ดีเยี่ยม รวม
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หน
่วย

 

ที่บ
้าน

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

1. ร่างกายเจริญเติบโตและ
มีสุขนิสัยท่ีดี 

0 0 0 0 
0.0
0 

2 5 10 
1
7 

2.85 30 
15
0 

92 
27
2 

45.5
6 

3
1 

19
3 

84 
30
8 

51.5
9 

59
7 

100 

2. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และ
กล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง 

๕ ๕ ๗ 
1
7 

2.8
5 

3 3 20 
2
6 

4.36 35 
๑๖
๐ 

94 
28
9 

48.4
1 

๒
๐ 

18
0 

๖๕ 
26
5 

44.3
9 

58
3 

97.63 

3. ร่าเริงแจ่มใส มีความสุข
และมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 

0 0 0 0 
0.0
0 

2 2 2 6 1.01 25 
18
0 

63 
26
8 

44.8
9 

3
6 

16
6 

12
1 

32
3 

54.1
0 

59
7 

100 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัยในตนเอง และมีความ
รับผิดชอบ 

0 0 0 0 
0.0
0 

7 10 10 
2
7 

4.52 15 
15
2 

15
0 

31
7 

53.1
0 

4
1 

18
6 

26 
25
3 

42.3
8 

59
7 

100 

5. ช่วยเหลือตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ 

๔ ๓ ๗ 
1
4 

2.3
5 

8 15 15 
3
8 

6.37 20 
๒๒
๐ 

79 
31
9 

53.4
3 

๓
๑ 

11
0 

๘๕ 
22
6 

37.8
6 

58
5 

98.05 

6. สนใจต่อการเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆรอบตัว 

0 0 0 0 
0.0
0 

2 5 10 
1
7 

2.85 20 
17
5 

10
0 

29
5 

49.4
1 

4
1 

16
8 

76 
28
5 

47.7
4 

59
7 

100 



๕๙ 

 

7. เล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

0 ๔ ๖ 
1
0 

1.6
8 

5 5 5 
1
5 

2.51 41 
14
3 

10
0 

28
4 

47.5
7 

1
7 

๑๙
๖ 

๗๕ 
28
8 

48.2
4 

58
9 

98.61 

8. ใช้ภาษาส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสม 

0 ๓ ๖ 9 
1.5
1 

1
1 

30 20 
6
1 

10.2
2 

25 
17
5 

10
0 

30
0 

50.2
5 

2
7 

๑๔
๐ 

๖๐ 
22
7 

38.0
2 

59
0 

98.74 

 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ (คน) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ดี ดีเยี่ยม รวม

ท้ังห
มด ใน

ศูน
ย ์

หน
่วย

 

ที่บ
้าน

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

ใน
ศูน

ย ์

หน
่วย

 

ที่บ
้าน

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

ใน
ศูน

ย ์

หน
่วย

 

ที่บ
้าน

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

ใน
ศูน

ย ์

หน
่วย

 

ที่บ
้าน

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

9.ความสามารถในการ
คิดและแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

0 ๕ ๖ 
1
1 

1.8
4 

1
2 

41 20 
7
3 

12.2
3 

15 
18
7 

10
0 

30
2 

50.5
9 

3
6 

๑๑
๕ 

๖๐ 
21
1 

35.3
4 

58
8 

98.47 

10. มีความสามารถใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน
ได้เต็มศักยภาพ 

๓ ๒ ๓ 8 
1.3
4 

1
0 

30 16 
5
6 

9.38 20 
๑๙
๘ 

79 
29
7 

49.7
5 

๓
๐ 

11
8 

๘๘ 
23
6 

39.5
3 

59
0 

98.88 

สรุปภาพรวมผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รอ้ยละ ๙๙.๐๔ 

 



๖๐ 

 

  จากตาราง ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังหมดจ านวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๔  สูงกว่าเปูาหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 90 โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อท่ี 1. ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยท่ีดี 3. ร่าเริงแจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ 6. สนใจต่อการเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัว ผ่านตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 



๖๑ 
 

๒.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษมีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ยิ้มได้  ไหว้เป็น เล่นเหมาะ” ซึ่งได้สอดแทรกจากการท า
กิจวัตรประจ าวันของผู้เรียน เช่น การไหว้ครู ในตอนเช้า การไหว้ทักทายครู และเพื่อนในกิจกรรมหน้าเสาธง และการให้ผู้เรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ก่อนเข้าเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาท่ีหลากหลาย 
ตารางแสดง แสดงผลการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

อัตลักษณ ์

ระดับคุณภาพ (คน)  
รวม
ทั้งห
มด 

ร้อยละ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ดี ดีเยี่ยม 

ใน
ศูน

ย ์
หน

่วย
 

ที่บ
้าน

 
รว

ม 

ร้อ
ยล

ะ 

ใน
ศูน

ย ์
หน

่วย
 

ที่บ
้าน

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

ใน
ศูน

ย ์

หน
่วย

 

ที่บ
้าน

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

ใน
ศูน

ย ์

หน
่วย

 

ที่บ
้าน

 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

1. ร่าเริงแจ่มใส มีความสุขและ
มีความรู้ สึกท่ีดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

0 0 0 0 
0.0
0 

2 2 2 6 
1.0
1 

25 
18
0 

63 
26
8 

44.8
9 

3
6 

16
6 

12
1 

32
3 

54.1
0 

597 100 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย
ในตน เอง  และมีความ
รับผิดชอบ 

0 0 0 0 
0.0
0 

7 
1
0 

10 
2
7 

4.5
2 

15 
15
2 

15
0 

31
7 

53.1
0 

4
1 

18
6 

26 
25
3 

42.3
8 

597 100 

3. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

0 ๔ ๖ 
1
0 

1.6
8 

5 5 5 
1
5 

2.5
1 

41 
14
3 

10
0 

28
4 

47.5
7 

1
7 

๑๙
๖ 

๗๕ 
28
8 

48.2
4 

589 98.61 

สรุปภาพรวมผู้เรียนมีอัตลักษณ์ ร้อยละ ๙๙.๕๔ 

 จากตาราง แสดงผล ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ท้ังหมดจ านวน  597 คน ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๔  สูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ 80 



๖๒ 

 

0
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300

350

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ดี ดีเย่ียม 

1. ร่าเริงแจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง 
และมีความรับผิดชอบ 

3. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 

แผนภูมิแท่งแสดง จ านวนผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

จ านวนคน 



๖๓ 

 
๒.3) ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและส่งเสริมความเป็นไทย และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รั บการพัฒนาจากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้  

ตารางผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ล า
ดับ

 

ประเภทการรับบริการ 

จ า
นว

นผ
ู้เรีย

น 

กิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมตามประเพณีไทยวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

กิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา 

ผลรวมทั้ง ผลการ
เข้า
ร่วม

กิจกรร
ม 

2 
กิจกรรม 

1.
 กิ

จก
รร

มว
ันไ

หว
้ครู

 

2.
 กิ

จก
รร

ม 
วัน

แม
่แห

่งช
าติ

 

3.
 กิ

จก
รร

มว
ันล

อย
กร

ะท
ง 

4.
 กิ

จก
รร

มว
ันป

ีให
ม่ 

5.
 กิ

จก
รร

มว
ันเ

ด็ก
แห

่งช
าติ

 

6.
กิจ

กร
รม

วัน
สง

กร
าน

ต์ 

รว
มก

าร
เข

้าร
ว่ม

กิจ
กร

รม
 

ร้อ
ยล

ะ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

1.
 กิ

จก
รร

มว
ันว

ิสา
ขบ

ูชา
 

2.
 กิ

จก
รร

มว
ัน

อา
สา

ฬห
บูช

าแ
ละ

วัน
เข

้าพ
รร

ษา
 

3.
 กิ

จก
รร

มว
ันม

าฆ
บูช

า 

รว
มก

าร
เข

้าร
ว่ม

กิจ
กร

รม
 

ร้อ
ยล

ะ 
ระ

ดับ
คุณ

ภา
พ ร้อ
ยล

ะ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ผ่า
น 

ไม
่ผ่า

น 

1 
รับบริการในศูนย์ แบบ
ไป-กลับ 

63 60 63 63 63 63 34 6 
๙๒.
๕๓ 

5 63 63 63 3 
10
0 

5 
๙๖.
๒๗ 

5 / - 

2 
รับบริการในหน่วย
บริการ 

348 348 348 348 348 348 348 6 
10
0 

5 
34
8 

34
8 

34
8 

3 
10
0 

5 
10
0 

5 / - 

รวม 
 41
1 408 411 411 411 411 382 1

2 
๙๖.
๒๗ 

5 

41
1 

41
1 

41
1 

6 
10
0 

5 
๙๘.
๑๓ 

5 / - 

ร้อยละ   
๙๙.๒

๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๙๒.
๔๔ 

๑๐
๐ 

๑๐
๐ 

๑๐
๐ 



๖๔ 

 
จากตาราง การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ศูนย์การศึกษา

พิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษได้ก าหนดผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม    ๒ กลุ่ม คือ ผู้เรียนท่ีรับบริการในศูนย์ 
แบบไป-กลับ และรับบริการในหน่วยบริการ ส่วนผู้เรียนท่ีรับบริการท่ีบ้าน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
เนื่องจากผู้เรียนมีความพิการรุนแรง มียากล าบากในการเข้าร่วมกิจกรรม สรุปผลผู้เรียน ท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นจ านวน ๔๐๓  คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๑๓ ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ร้อยละ 90 
 

แผนภูมิแท่งแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 
 

๙๒.๕๓ 100 100 100 

๐. 

๑๐. 

๒๐. 

๓๐. 

๔๐. 

๕๐. 

๖๐. 

๗๐. 

๘๐. 

๙๐. 

๑๐๐. 

กิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมตามประเพณีไทยวัฒนธรรมท้องถิ่น 

รับบริการในศูนย์ แบบไป-กลับ รับบริการในหน่วยบริการ 



65 

 

  ผลการพัฒนาผู้เรียน 

รายการ 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่าน 

(คน) 
ร้อยละ 

๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  

597 ๑๐๐ 

๒) ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อหรือการส่ง
ต่อ เข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

38 6.37 

3) ผู้เรียนได้รับบริการส่ือส่ิงอ านวยความสะดวก บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเหมาะสมตามประเภทความพิการ  

597 100 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษา  

59๒ ๙๙.๐๔ 

2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  5๘๖ ๙๙.๕๔   
3) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยและประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นตามศักยภาพของ   

4๐๓ ๙๘.๑๓ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ ดีเลิศ คือ 

1.1 ด้านผลการพัฒนาผู้เรียน 
 ๑) ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ

ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จ านวน 411 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 ภาพรวมของผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว จ านวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ร้อยละ 96 

 ๒) ผู้เรียนมีความพร้อมเพื่อการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือโรงเรียน
เรียนรวมหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล สูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 6.37 ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ร้อยละ 6  

        3) ผู้เรียนได้รับบริการส่ือส่ิงอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาเหมาะสมตามประเภทความพิการ ท้ังหมดจ านวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และ จิตส านึกตามการประเมิน

คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาน สูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ท้ังหมดจ านวน 59๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๔  สูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 90 

       2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ท้ังหมดจ านวน  5๘๖ คน คิดเป็น 
ร้อยละ  ๙๙.๕๔ สูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 80  

       3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมท้ังภูมิปัญญาไทย ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จ านวน    
4๐๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๓  ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ร้อยละ 90 
 
มีร่องรอย หลักฐานประกอบ ดังนี้ 
     1. รายงานการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ 
     2. สมุดรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน   
     3. สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program: IEP) หรือ แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan: 
IFSP) ประจ าปีการศึกษา 2562 
     4. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส าหรับเด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช 2562  
     5. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2564 
     6. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

 
จุดเด่น 
๑. มีการจัดท าแผนเปล่ียนผ่าน (Individual Transition Plan : ITP) เพื่อพัฒนาระบบช่วงเช่ือมต่อ

และการส่งต่อผู้เรียนท่ีเป็น ระบบมีโครงการเปล่ียนผ่านเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษสู่ระบบโรงเรียน 
 ๒. มีการจัดท าแผนการให้บริการแบบบูรณาการเฉพาะบุคคล (Individualized Integrated Service 
Plan: IISP) ส าหรับผู้เรียนท่ีได้รับการให้บริการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program: IEP)    

จุดควรพัฒนา 
๑. ควรพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: 

IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( Individualized Family Service Plan: IFSP) ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. ควรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้พิการท่ียังขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการดูแล
ช่วยเหลือเด็กพิการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 วิธีด าเนินงาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560-2564) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตัวแทนผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกนั

วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ระเบียบ กฎหมาย นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด สภาพบริบทของ

ชุมชนและของสถานศึกษา รวมท้ังผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา น ามาก าหนด วิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นเปูาหมายการจัด

การศึกษาท่ีก าหนดว่า “พัฒนาผูพ้ิการ เปลี่ยนผา่นเปน็ระบบ ครบทุกมาตรฐาน ร่วมงานเครือข่าย มากมาย

แหล่งเรียนรู้ ” โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังนี้  

วิสัยทัศน์ โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาผู้พิการ -โครงการนักกีฬาอนุชลเปเชียลไทย 

-โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการด้านศิลปะ 
-โครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
-โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพพื้นฐานเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล 

เปล่ียนผ่านเป็นระบบ -โครงการพัฒนาระบบการเปล่ียนผ่านเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษสู่ระบบโรงเรียน 

ร่วมงานเครือข่าย -โครงการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ
ประจ าปี 2562 
-โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มากมายแหล่งเรียนรู้ -โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี 2562 
 

ได้ก าหนดพันธกิจ ซึ่งเป็นภาระงานท่ีจะต้องปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ไว้ 5 ประการ คือ 1) พัฒนา

ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นอย่างท่ัวถึงภายใต้การ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  2) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ด้วยกระบวนการเปล่ียนผ่าน และ

การส่งต่ออย่างเป็นระบบ 3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างท่ัวถึง     4) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการจัด

การศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ียั่งยืน 5 )พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน การผลิตส่ือนวัตกรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน และความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  ได้ก าหนดกลยุทธ์ ในการ

ขับเคล่ือนการด าเนินงานสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 5 กลยุทธ์  คือ กลยุทธ์ท่ี 1 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   กลยุทธ์ท่ี 3  การพัฒนาบริหาร

จัดการองค์กร   กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และกลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาอาคารสถานท่ี 
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สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ซึ่ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ

สถานศึกษามีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

วิสัยทัศน์ 
พัฒนาผู้พิการ เปล่ียนผ่านเป็นระบบ ครบทุกมาตรฐาน ร่วมงานเครือข่าย มากมายแหล่งเรียนรู้ 

ภารกิจตามกฎหมาย ประเด็นวิสัยทัศน์ย่อย พันธกิจ 
จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาใน
ลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI) 
และเตรียมความพร้อมของคนพิการ
เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
อนุบาล โรงเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พิการ หน่วยงาน 

พัฒนาผู้พิการ , มากมายแหล่ง
เรียนรู้ , ครบทุกมาตรฐาน 

พันธกิจท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ
บุ ค ล า ก ร ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร จั ด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 

พัฒนาผู้พิการ , ครบทุก
มาตรฐาน 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การผลิตส่ือนวัตกรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 

พัฒนาผู้พิการ , ครบทุก
มาตรฐาน 

พันธกิจท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
บริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ 
พันธกิจท่ี 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างท่ัวถึง 

จัดระบบบริการช่วงเช่ือมต่อ ส าหรับ
คนพิการ (Transitional Services) 

เปล่ียนผ่านเป็นระบบ , ครบทุก
มาตรฐาน 

พันธกิจท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
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วิสัยทัศน์ 
พัฒนาผู้พิการ เปล่ียนผ่านเป็นระบบ ครบทุกมาตรฐาน ร่วมงานเครือข่าย มากมายแหล่งเรียนรู้ 

ภารกิจตามกฎหมาย ประเด็นวิสัยทัศน์ย่อย พันธกิจ 
บริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ 

ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ
โ ด ย ค ร อ บ ครั ว แ ละ ชุ ม ชน  ด้ ว ย
กระบวนการทางการศึกษา 

ร่วมงานเครือข่าย , ครบทุก
มาตรฐาน 

พันธกิจท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาการจัดการ ศึกษา
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

เป็นศูนย์ข้อมูล รวมท้ังจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคน
พิการ 

ร่วมงานเครือข่าย , ครบทุก
มาตรฐาน 

พันธกิจท่ี 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาการ จัดการศึกษา
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียน
ร่วมและประสานงานการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการในจังหวัด 

พัฒนาผู้พิการ , ร่วมงาน
เครือข่าย , ครบทุกมาตรฐาน 

พันธกิจท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

 
มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน  คือ 1) กลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 2) กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล และ 4) กลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ โดยมีการบริหารงานด้วยกระบวนการ PDCA ซึ่งให้แต่ละกลุ่มงานน าระบบประกันคุณภาพภายใน
มาใช้ในการบริหารจัดการงานตามภาระงานของตนเองอย่างเป็นระบบ  ประกอบด้วยการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน โดยทุกกลุ่มงานจะจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับงาน  มีการด าเนินงานตามปฏิทินท่ี
แต่ละงานก าหนดไว้  มีการนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ  นอกจากนี้ทุกกลุ่มงานได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน จัดท าสารสนเทศกลุ่มงาน และมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
การบริหารงานแต่ละกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ ผลการด าเนินงานส่งผลให้ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล ดังนี้ 
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1. รางวัลสถานศึกษาท่ีมีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ
ประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี 2562 

2. รางวัลหน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศด้านการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รางวัลระดับ
ดีเลิศ ประเภทกลุ่ม XS จังหวัดศรีสะเกษ  

3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอด
เย่ียม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 

มีการพัฒนางานวิชาการเพื่อให้บุคลากรมีทิศทางในการจัดการศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท โดยมีการจัดอบรม
พัฒนาบุคลากรในเรื่องการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ประเภทความพิการและการคัดกรองประเภท
ความพิการ เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามทักษะท่ีระบุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ ปรับปรุง 
และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูทุกคน ส าหรับครูท่ีมาปฏิบัติงานใหม่ จะต้องมี
การศึกษาหลักสูตร ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ให้มีความรู้เพื่อที่จะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ  โดยครู
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล( Individual Education Plan : IEP) และมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนเช่น กิจกรรมเสริมทักษะ ได้แก่ กิจกรรมธาราบ าบัด กิจกรรมทักษะกลไก 
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและส่งเสริมความเป็นไทย และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก มีรูปแบบการให้บริการโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น  2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้เรียนท่ีมารับ
บริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ และกลุ่มผู้เรียนท่ีมารับบริการนอกศูนย์ ซึ่งนอกศูนย์แบ่งเป็น2
รูปแบบคือ ให้บริการที่หน่วยบริการ ท่ีกระจายอยู่ในแต่ละอ าเภอ รวม ๑๗ หน่วยบริการ  และให้บริการท่ีบ้าน 
ซึ่งกลุ่มผู้เรียนท่ีมารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและท่ีหน่วยบริการ ได้ให้บริการตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(Individual Education Plan : IEP)  และกลุ่มผู้เรียนท่ีรับบริการท่ีบ้าน เป็นกลุ่มท่ีมีความ
เจ็บปุวยและสภาพความพิการท่ีรุนแรง ไม่สามารถมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยบริการต่างๆ
ได้  จึงจัดให้มีการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างนักสหวิชาชีพ ( นักกายภาพบ าบัด,   นักกิจกรรมบ าบัด) 
และครูการศึกษาพิเศษ ออกให้บริการท่ีบ้าน ตามแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( Individual  
Family  Services  Plan : IFSP)  ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ คือ 

1. การแข่งขันทักษะกลไกลและแอร์โรบิค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2562 ได้รับรางวัล 

ชนะเลิศเหรียญทอง 4 รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงิน 2 รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญ

ทองแดง รวมท้ังส้ิน 11 รางวัล   

2. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 

2562  ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง 36 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 

1 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงิน 6 รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง 5  รางวัล 

รวมท้ังส้ิน 47 รางวัล 
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มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีศักยภาพและมีความเช่ียวชาญ  สามารถปฏิบัติงานตามท่ี
ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวิเคราะห์ ปรับปรุงและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูทุกคน ครูพัฒนางานด้านวิชาการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
การด าเนินงานหน่วยบริการ การให้บริการเด็กและผู้ปกครองท่ีบ้าน โดยมีการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา การ
อบรมให้ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ เทคนิคการสอน การให้ค าปรึกษาทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการ ตลอดจน
การเข้าร่วมอบรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ท้ังท่ีจัดอบรมภายในหน่วยงานและเข้ าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การน าครูและ
บุคลากรไปศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานในศูนย์
การศึกษาพิเศษ  นอกจากนี้มีการส่งเสริมสนับสนุนการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากร ด้วยการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการและชุมชนตามเทศกาล วันส าคัญต่างๆ เสริมสร้างขวัญและก าลังใจครู และ
บุคลากร ในโอกาสต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรัก ตระหนักในความส าคัญของอาชีพครู ประพฤติตนตาม
จารีตประเพณีท่ีดีงามและปฏิบัติราชการด้วยความส านึกรับผิดชอบ  เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและเด็ก
พิการเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2562 ครูได้รับรางวัล คุรุสดุดี ระดับภาค จ านวน ๑ รางวัล และได้รับรางวัลครู
สอนยอดเย่ียมเพื่อรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี ๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๙ รางวัล คือชนะเลิศเหรียญทอง ๕ รางวัล และเหรียญเงิน ๔ รางวัล  

มีการปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ภายใน 
โดยการจัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ และมีความปลอดภัยต่อผู้เรียน
ท่ีมารับบริการ มีสถานท่ีท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกให้กับผู้เรียนท้ังหมด ๙ แหล่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ า(Aquarium) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วัดพระธาตุเรืองรอง เกาะกลางน้ า ห้างสรรพสินค้า
บิ๊กซี ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส กรมทหารพรานท่ี 23 ค่ายสิงห์ด า จัดให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในท้ังหมด 
12 แหล่ง ได้แก่ ห้องกระตุ้นการรับรู้ประสาทสัมผัส ห้องสมุด ร้านค้าสหกรณ์ สนามเด็กเล่น ห้องประกอบ
อาหาร ธาราบ าบัด ลานธรรม ห้องศิลปะ ห้องดนตรี  ห้อง E-Classroom ลานห้องกระตุ้นการรับรู้ประสาท
สัมผัส เป็นต้น โดยมีการเก็บสถิติการเข้าใช้งานท้ังหมด 1,320 คน จ านวน 5,623 ครั้ง 

จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษา โดยการจัดอบรมให้ความรู้ และฝึกซ้อมจาก
สถานการณ์จริงกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ จัดปูายเตือนการใช้อุปกรณ์ไฟฟูาตามจุดต่างๆ  จัดให้ครูและบุคลากร 
ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา  

ส าหรับการจัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษได้
ด าเนินการดังนี้ 

1. จัดระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้ Application ในโทรศัพท์มือถือ เป็นส่ือในการจัดการ
เรียนการสอน เป็นต้น 
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           2. การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศการจัด
การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ (SET) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ผ่านเว็บไซต์/เพจ Facebook  จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนและแลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการ
มอบหมายงานผ่าน Application line  มีการใช้ Google form เพื่อติดต่อ ส่ือสาร และรายงานผลการ
ให้บริการ   มีเว็บไซต์สถานศึกษา http://www.sisaketspecial.go.th และมีเครือข่ายออนไลน์ Facebook  
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 
 จากการขับเคล่ือนการบริหารจัดการปีการศึกษา 2562 ผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2562 สรุปดังต่อไปนี้ 
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ตาราง ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปกีารศึกษา 2562 

ที่ กลุ่มงาน 

จ านวนภาระ
งาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา การใช้งบประมาณ ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เก่ียว 

ข้อง งาน 
โครง 
การ 

บรรลุ ไม่บรรลุ ตามก าหนด ไม่ตามก าหนด ตามแผน ไม่ตามแผน 

งาน โครงการ งาน โครงการ งาน โครงการ งาน โครงการ งาน โครงการ งาน โครงการ 

1 บริหารงานวิชาการ 15 17 15 17 - - 15 17 - - 15 17 - - 97.6 

2 
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 

9 - 9 - - - 9 - - - 9 - - - 98 

3 บริหารงานบุคคล 10 2 10 2 - - 10 2 - - 2 - - - 97 

4 บริหารงานทั่วไป 13 4 13 4 - - 13 4 - - 13 4 - - 97.68 

รวมทั้งหมด 47 23 47 23 - - 47 23 - - 47 23 - - 97.57 

 
จากตาราง  สรุปการผลการด าเนินงานฝุายบริหารงานวิชาการ จ านวนภาระงาน 15 งาน 17 โครงการ บรรลุเปูาหมาย 15 งาน 17 โครงการ ใช้ระยะเวลาตาม

ก าหนด 15 งาน 17 โครงการ การใช้งบประมาณตามแผน 15 งาน 17 โครงการ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 97.6 
 ผลการด าเนินงานฝุายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ จ านวนภาระงาน 9 งาน  เปูาบรรลุเปูาหมาย 9  งาน ใช้ระยะเวลาตามก าหนด 9 งาน  การใช้

งบประมาณตามแผน 9 งาน  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 98 
ผลการด าเนินงานฝุายบริหารงานบุคคล จ านวนภาระงาน  10 งาน 2 โครงการ บรรลุเปูาหมาย 10 งาน 2 โครงการ ใช้ระยะเวลาตามก าหนด 10 งาน 2 

โครงการ การใช้งบประมาณตามแผน 10 งาน 2 โครงการ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 97 
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ผลการด าเนินงานฝุายบริหารงานท่ัวไป  จ านวนภาระงาน  13 งาน 4 โครงการ บรรลุเปูาหมาย 13 งาน 4 โครงการ ใช้ระยะเวลาตามก าหนด 13 งาน 4 
โครงการ การใช้งบประมาณตามแผน 13 งาน 4 โครงการ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 97.57
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สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ ดีเลิศ คือ 
   มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ

ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีมี

ระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่นจาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี 2562 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญ
ทอง สถานศึกษายอดเย่ียม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายอย่างต่อเนื่อง  

  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีมีคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  

                    มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  
  มีการจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการ

เรียนรู้                             
 มีการจัดเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ  
           มีการจัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของความพิการ 
 
ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง 
 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2560 – 2564  
 2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
 3. แผนปฏิบัติการ 4 กลุ่มงาน 
 4. สารสนเทศศูนย์ฯ ปี 2562 
 5. สารสนเทศ 4 กลุ่มงาน 
 6. คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ฯ 
 7. คู่มือปฏิบัติงาน 4 กลุ่มงาน 
 8. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 9. รายงานประจ าปี 2562 
 10. สรุปรายงานผลการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรม 
 11. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของครู 

12. สมุดบันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ 
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จุดเด่น 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ มีการปฏิบัติงานท่ีร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอกหน่วยงาน

และองค์กรต่างๆในชุมชน มีภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง  
 

จุดควรพัฒนา 
1. ควรจัดระบบควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความชัดเจน มีระบบนิเทศภายในท่ีเป็นกระบวนการ 

และสร้างความศรัทธาเช่ือถือ ในระบบนิเทศภายในให้มากยิ่งขึ้น 
2. ควรมีมาตรการในการกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคลากร น าความรู้ท่ีได้จากการอบรม ประชุม สัมมนา 

การศึกษาดูงาน ฯลฯ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และคุณภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ   

วิธีด าเนินงาน  
1. ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษได้พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( IFSP) ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีจุดหมายมุ่งให้เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และมี
ความพร้อมในการเรียนรู้  

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษให้บริการเด็กพิการในช่วงอายุ 
แรกเกิด - ๒๕ ปี โดยมีกลุ่มเปูาหมายท่ีให้บริการ แบ่งออกเป็น  2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้เรียนท่ีมารับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ และกลุ่มผู้เรียนท่ีมารับบริการนอกศูนย์ ซึ่งนอกศูนย์แบ่งเป็น2รูปแบบคือ ให้บริการ
ท่ีหน่วยบริการ และให้บริการท่ีบ้าน ซึ่งผู้เรียนท่ีมารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ และท่ีหน่วย
บริการ ให้บริการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จ านวน ๔๑๑ แผน และผู้เรียนท่ีให้บริการท่ีบ้าน 
ให้บริการตามแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว จ านวน ๑๘๖ แผน รวมท้ังส้ิน ๕๙๗ แผน 

2. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิ ตได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคล  
มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามทักษะความจ าเป็นของแต่ละบุคคลผ่านกระบวนการเรียนรู้

แบบบูรณาการ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง เช่น การพาเด็กไปทัศนศึกษา การเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา การออกร้านขายของ การฝึกงานบริการท่ีห้องฝึกอาชีพและ
สหกรณ์ร้านค้าของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ รวมไปถึงส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตและ
ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน ในการใช้จ่ายเงิน  เป็นต้น 
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3. ครูใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมให้ครูมีการสร้าง ผลิตส่ือนวัตกรรม และพัฒนาส่ือ

นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาอย่างหลากหลายและทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน สามารถน าไปใช้ควบคู่กับ
เครื่องมือท่ีจะเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน และมีการใช้แหล่งเรียนเรียนรู้ภายใน
และภายนอกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 ครูแต่ละบุคคลผลิตส่ือท่ีตรงต่อความต้องการของผู้เรียนโดยสนับสนุนให้ครู ผลิตส่ือการสอนอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 ช้ิน จ านวน 84 ช้ิน พร้อมจัดท าคู่มือการผลิตส่ือ แยกเป็นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 
จ านวน 61 รายการ ประเภท ออทิสติก จ านวน 13 รายการ และประเภทบกพร่องทางร่างกาย หรือการ
เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ จ านวน 10 รายการ 

3.2 จัดให้นักเรียนได้รับส่ือส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ การบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ให้กับผู้เรียนครบทุกคน จ านวน 597 คน  

3.3 จัดท า ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กพิการให้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างหลากหลาย ได้แก่ หน้าเสาธง ธาราบ าบัด  ลานธรรม ห้องดนตรี ห้องกระตุ้นประสาท
สัมผัส สหกรณ์ร้านค้า สนามเด็กเล่น ห้องศิลปะ ห้องฝึกอาชีพ ห้องสมุด E-Classroom ลานกระตุ้นประสาทสัมผัส 
พร้อมท้ังบันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ทุกครั้ง 

3.4 ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกในการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กพิการให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
อย่างหลากหลาย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า (Aquarium) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วัดพระธาตุเรืองรอง 
เกาะกลางน้ า ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ห้างสรรพสินค้าซุ่นเฮง SSK Park อุทยานการ
เรียนรู้ศรีสะเกษ กรมทหารพรานท่ี 23 ค่ายสิงห์ด า เป็นต้น  

4. ครูจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการชั้นเ รียน  โดยเน้นปฏิสัมพันธ์                                                                                                    
เชิงบวก 
ครูมีการปรับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ห้องกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมเอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้ จัดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมเพื่อให้บริการแก่เด็กพิการ ได้แก่ จัดท าทางลาดชัน จัดให้มีโต๊ะ
เก้าอี้ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ตามขนาดตัวของนักเรียน และความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนภายใน
ช้ันเรียน มีตู้เก็บส่ืออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน มีการจัดมุมการจัดการเรียนการสอนตามทักษะพื้นฐาน เช่น 
มุมส าหรับเล่นอิสระ มีการจัดท าตารางกิจวัตรประจ าวันติดไว้บริเวณหน้าช้ันเรียน จัดท าบอร์ดความรู้ตามหน่วยจัด
ประสบการณ์หรือหน่วยจัดการเรียนรู้ มีการจัดเตรียม walker ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ มีการจัดเตรียมรถเข็นส าหรับเด็กพิการท่ีมีบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหว
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หรือสุขภาพ มีเบาะรองนั่งส าหรับการท ากิจกรรม มีการติดต้ังราวฝึกเดิน จัดเตรียมเบาะกายภาพบ าบัดเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ท้ังนี้เพื่อความสะดวกในการใช้งานท่ีเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้เรียน 

ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างบรรยากาศท่ีเสริมความสุขภายในห้องเรียน 
ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู และรักท่ีจะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ผ่านกิจกร รมวงกลม กิจกรรมคุณธรรม-
จริยธรรม กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานท่ี เช่น วัด ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ อุทยานการเรียนรู้ SSK PARK 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และส่งเสริมทักษะทางสังคม กิจกรรมฝึกอาชีพ 
เช่น กิจกรรมการท าขนมเค้กหน้านิ่ม การฝึกขายสินค้าท่ีสหกรณ์ร้านค้าท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะ
เกษ เป็นต้น 

5. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงโดยครูมีการออกประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนเ ป็น

รายบุคคล โดยใช้แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานผู้เรียนเพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน แบบสังเกต
พฤติกรรม แบบคัดกรอง และแบบประเมินความสามารถพื้นฐาน ก่อนการพัฒนา เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวางแผนการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล  

ครูมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัด ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น มีแบบประเมิน
พัฒนาการ แบบประเมินพฤติกรรม แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แบบทดสอบท่ีเหมาะสม
กับประเภทความพิการและความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน น าผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ 

6. ครูมีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ก าหนดให้ครูมีการจัดท าวิจัยอย่างน้อยปีการศึกษาละ  1 

เรื่อง เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2562 มีงานวิจัย 48 เรื่อง จ านวน 3 ประเภท ซึ่งเป็นงานวิจัยประเภทบกพร่องทาง

สติปัญญามากท่ีสุด ส่วนรองลงมา คือ งานวิจัยประเภทบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ และ
งานวิจัยประเภทออทิสติก 

7. ครูมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูมีการประชุมเพื่อวางแผนและจัดท าแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลระหว่างครูผู้ปกครองและผู้ท่ี

เกี่ยวข้องโดยมีการให้ข้อมูลแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง พร้อมทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ได้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง  

มีการให้ข้อมูลการพัฒนาระหว่างเรียนกับผู้ปกครองด้วยวิธีที่หลากหลายเช่น ทาง Application line สมุด
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนและโทรศัพท์ เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องท้ังในศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการและท่ีบ้าน 
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มีการน าผลการให้ข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองมาใช้ในการทบทวนปรับปรุงแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

8. ครูมีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การให้มีคุณภาพ 
ครูมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรม ประชุม/สัมมนา มีการศึกษาค้นคว้า/ศึกษาดูงาน สรุป

รายงานผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุมสัมมนา มีการเผยแพร่องค์ความรู้ ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรม /
ประชุมสัมมนา และแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือขยายผลสู่เพื่อนร่วมงาน พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ซึ่งปี
การศึกษา 2562 การพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรม ประชุม/สัมมนา มีการศึกษาค้นคว้า/ ศึกษาดูงาน รวม 
236 ครั้ง โดยครูมีการเข้าร่วมอบรม เฉล่ีย 4 ครั้ง ประชุม/สัมมนา เฉล่ีย 1 ครั้ง และการศึกษาค้นคว้า/ศึกษาดู
งาน เฉล่ีย 1 ครั้ง 

9. ครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อน าผลไปพัฒนาผู้เรียน 
มีการแบ่งกลุ่ม ระดมปัญหาท่ีครูแต่ละคนค้นพบเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา ออกแบบกิจกรรม

การแก้ปัญหา แลกเปล่ียนเสนอแนะ น าสู่การปฏิบัติ/สังเกตการณ์สอน และสะท้อนผลเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ท่ีพบในห้องเรียน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษมีการแบ่งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ 
(PLC) เป็นท้ังหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแก้วกัลยา 1 กลุ่มแก้วกัลยา 2 กลุ่มสวนสมเด็จ กลุ่มวัดสระก าแพงใหญ่ 
กลุ่มช่องสะง า และกลุ่มทะเลหมอก ซึ่งมีช่ัวโมงการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เฉล่ียคนละ 70 
ช่ัวโมง 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานสอน และนิเทศการจัดการเรียนการสอนครู จ านวน 41 
คน โดยคณะกรรมการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษได้แต่งต้ังขึ้น สรุปผลดังนี้ 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ค่าเฉลี่ย   ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1. ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการ

ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
๔.๑๗ 

 
83.41 

 
ดีเลิศ 

2. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนความคิด และปฏิบัติจริง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคล 

๔.๐๒ 
 

80.49 
 

ดีเลิศ 

3. ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

๔.๑๐ 
 

81.95 
 

ดีเลิศ 

4. ครูจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการช้ันเรียน 
โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

๔.๐๕ 80.98 ดีเลิศ 

5. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่
หลากหลายและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๔.๒๒ 
 

84.39 ดีเลิศ 

6. ครูมีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน ๔.๒๐ 83.90 ดีเลิศ 
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7. ครูมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ๔.๐๒ 80.49 ดีเลิศ 
8. ครูมีการพัฒนาตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวธิีการต่าง ๆ เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้การให้มีคุณภาพ 
๔.๐๕ 

 
80.98 ดีเลิศ 

9. ครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อน าผลไปพัฒนาผู้เรียน ๔.๐๒ 80.49 ดีเลิศ 
สรุปภาพรวม 4.09 81.90 ดีเลิศ 

 
 

 
 

แผนภูมิแสดงผลข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานสอน และนิเทศการจัดการเรียนการสอนครู จ านวน 41 คน 
 

สรุปผลการด าเนินงาน ระดับ ดีเลิศ คือ 

ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนความคิด และปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าง

เหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคล 

ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

ครูจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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ครูมีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอน 

ครูมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูมีการพัฒนาตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวธิีการต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การให้มีคุณภาพ 

ครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อน าผลไปพัฒนาผู้เรียน 
ร่องรอยหลักฐาน 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
ศรีสะเกษ พ.ศ.2562 

2. รายงานผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (SAR)        
4. รายงานการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
5. รายงานการสรุปการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ 
6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 งานการวัดและประเมินผลนักเรียน    

 
จุดเด่น 

 -ไม่มี- 
   

 จุดที่ควรพัฒนา  

1. มีบุคลากรท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังท้ังข้าราชการ พนักงานราชการ และครูอัตราจ้างท่ียังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมายจึงขาดความต่อเนื่องของงาน 

2. ควรมีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 4  
แนวทางการพัฒนา  

 
 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีระดับที่สูงขึ้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดท าแนวทางการพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  
มาตรฐานที่  แนวทางการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน  

1. พัฒนาการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ( Individualized 
Education Program: IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
(Individualized Family Service Plan: IFSP) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้พิการให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานที่ 2  
การบริหารจัดการ 

1.  พัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้วยวิธีการที่หลากหลายยิ่งขึ้น  
2.  มีมาตรการในการกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคลากร น าความรู้ท่ีได้จากการอบรม 
ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และ
คุณภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น  เช่นกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ โหวต
บุคลากรดีเด่นในดวงใจ เป็นต้น 
 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเ รียน
การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

1.  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างท่ัวถึงและตรงกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานต่อเนื่อง  
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ส่วนที่ 5 

 การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 

   รับรอง 

   ไม่รับรอง 

ลงช่ือ…………………………………………. 

      (นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

วันท่ี......................................................... 

2. การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

   รับรอง 

   ไม่รับรอง 

ลงช่ือ……………………………………….. 

  (นางสุรางค์  วิสุทธิสระ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันท่ี................................................................ 

3. การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

   รับรอง 

   ไม่รับรอง 

 

ลงช่ือ………………………………………… 

     (นายธนภัทร  ส่งเสริม) 

           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

วันท่ี................................................................. 
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ส่วนที่ 6 

ภาคผนวก 

 

1. ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

2. ค าส่ังคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐานการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

3. หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายใน 

4. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2562 

5. เกียรติบัตร รางวัล   

5.1 รางวัลของสถานศึกษา 

5.2 รางวัลของผู้บริหาร 

5.3 รางวัลของครูหรือบุคลากร 

5.4 รางวัลของนักเรียน  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

1.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

2.ค าสั่งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐานการ

ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

3. หนงัสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

๔. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท ารายงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาคผนวก 

5. เกียรติบัตร รางวัล 

5.1 รางวัลของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕.๑ รางวัลของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองด้านสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ จากการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น

ท่ีประสบความส าเร็จและเป็น ท่ีประจักษ์  (OBEC AWARDS) ครั้ ง ท่ี ๙ ประจ าปี  ๒๕๖๒ ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เพื่อการประกันคุณภาพระดับ ดีเด่น จากส านักกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

5. เกียรติบัตร รางวัล 

5.2 รางวัลของผู้บรหิาร 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕.๒ รางวัลของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญทอง ด้านผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ 

จากการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสบความส าเร็จและเป็นท่ีประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 

๙ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระดับ ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

5. เกียรติบัตร รางวัล 

5.3 รางวัลของครูหรือบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕.๓ รางวัลของครูหรือบุคลากร 

 

 

 

 

 
 

 

ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียน

การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ) ด้านบริหารจัดการและด้านวิชาการ จาก

การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสบความส าเร็จและเป็นท่ีประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี ๙ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียน

การศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญาและร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ) ด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จากการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสบความส าเร็จและเป็นท่ี

ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี ๙ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ เหรียญทอง ด้านครูผู้สอนยอด

เย่ียมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จาก

การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสบความส าเร็จและเป็นท่ีประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี ๙ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ ครูสดุดี ” ในฐานะเป็นผู้

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นท่ีประจักษ์ชัด จากคุรุสภา เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

5. เกียรติบัตร รางวัล 

5.4 รางวัลของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕.๔ รางวัลของนักเรียน 

 

 

 

 

 
 
 

 
นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันปั้น
ดินน้ ามัน ตามท่ีก าหนด บกพร่องทางร่างกายฯ ระดับช้ันอายุ ๑๓ - ๑๘ ปี จากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


