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คํานํา 

เอกสารฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 

ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการ

กําหนดนโยบายการวางแผน และการบริหาร จัดการศึกษา การดําเนินงานขององค์กร ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ของหน่วยงานมีความสําคัญยิ่งในการตัดสินใจเพื่อให้บรรลุถึงจุดประสงค์ที่ต้องการ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  

จึงต้องอาศัย ระบบข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ประกอบการตัดสินใจ วิเคราะห์สภาพที่มีอยู่จริงและความต้องการ 

ในการวางแผนการดําเนินงาน และพัฒนากลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัด

ศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการ ระบบสารสนเทศจึงนํามาใช้เพ่ือประกอบการ

วางแผนพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ ให้ขยายบริการ

แก่ เด็กพิการทุกประเภทในเขตพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  

สารสนเทศฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่

ข้อมูลพ้ืนฐานประวัติความเป็นมา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ  ตราสัญลักษณ์ประจําศูนย์

การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ ข้อมูลด้าน

อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้และการใช้งาน ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครูและบุคลาการ ข้อมูลผลงานสถานศึกษา 

ผลงานผู้บริหาร ผลงานครู ผลงานนักเรียน ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดศรีสะเกษ 

ใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานในปีต่อไป 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดศรีสะเกษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะนําไปใช้เป็น

ประโยชน์แก่บุคลากรในสถานศึกษาและผู้สนใจศึกษา เพ่ือการพัฒนางานด้านการศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

                                                           ( นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล ) 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง เลขที่ ๓๖๔ ถนนวันลูกเสือ  ตําบลเมืองใต้  
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๗๔๐๑,  ๐๔๕-๖๑๗๑๑๗  หมายเลข
โทรสาร ๐๔๕-๖๑๗๔๐๑  e-mail:sskspecial@hotmail.com website: www. Sisaketspecial.go.th  
เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๖๑ ตารางวา เขตพ้ืนที่ให้บริการ ประกอบไปด้วยอําเภอ ๒๒ อําเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ มี
เนื้อท่ีประมาณ ๘,๘๔๐ ตารางกิโลเมตร  มีเขตพ้ืนที่บริการ จํานวน ๒๒ อําเภอ  ดังนี้ 

๑. อําเภอเมือง 
๒. อําเภอวังหิน 
๓. อําเภอกันทรารมย์ 
๔. อําเภอขุขันธ์ 
๕. อําเภอไพรบึง 
๖. อําเภอภูสิงห์ 
๗. อําเภอขุนหาญ 
๘. อําเภอกันทรลักษ์ 
๙. อําเภอเบญจลักษ์ 
๑๐. อําเภอโนนคูณ 
๑๑. อําเภอน้ําเกลี้ยง 
๑๒. อําเภอยางชุมน้อย 

 ๑๓. อําเภอราษีไศล 
 ๑๔. อําเภอศิลาลาด 
 ๑๕. อําเภอบึงบูรพ์ 
 ๑๖. อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
 ๑๗. อําเภออุทุมพรพิสัย 
 ๑๘. อําเภอห้วยทับทัน 
 ๑๙. อําเภอปรางค์กู่ 
 ๒๐. อําเภอพยุห์ 
 ๒๑. อําเภอศรีรัตนะ 
 ๒๒. อําเภอเมืองจันทร์      
 

http://www.ssk327.net/
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เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ   ได้แก่    
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓    
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ – ยโสธร 
๑.๑.๑ เครือข่ายการศึกษา (ระบุชื่อ สถาบัน/สถานประกอบการ/องค์กรภาครัฐและเอกชน/มูลนิธิ/
สมาคม/กลุ่ม.....ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์)     
 

ที ่ เครือข่ายการศึกษา โครงการ/งาน/กิจกรรม/อ่ืนๆ.... ปีที่ดําเนินการ หมายเหตุ 
๑ เครอืข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
เครือข่ายที่ ๑๑ 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการศึกษาและ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

๒๕๖2 
 

๒ สพป.ศรีสะเกษเขต ๑ ประสานงานเด็กพิการเรียนร่วม ๒๕๖2  
๓ สพป.ศรีสะเกษเขต ๒ ประสานงานเด็กพิการเรียนร่วม ๒๕๖2  
๔ สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ ประสานงานเด็กพิการเรียนร่วม ๒๕๖2  
๕ สพป.ศรีสะเกษเขต ๔ ประสานงานเด็กพิการเรียนร่วม ๒๕๖2  

๖ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ประสานงานเด็กพิการเรียนร่วม 
๒๕๖2 

 

๗ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดศรีสะเกษ 

- ส่งต่อเด็กพิการ 
- ประสานงานเรียนร่วม 

๒๕๖2 
 

๘ สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ 

- ประสานงานข้อมูลเด็กพิการในจังหวัด 
- ร่วมออกหน่วยให้บริการผู้พิการตามอําเภอ 
- ประสานงานเสนอโครงการ 

๒๕๖2 
 

๙ 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณ 
- โครงการค่ายส่งเสริมสมรรถภาพและการ
ดําเนินชีวิตอิสระสําหรับบุคคลออทิสติก 
- โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ 

๒๕๖2 

 

๑๐ 
ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก
ประจําจังหวัดศรีสะเกษ 

- ประสานงานเด็กพิการ ๒๕๖2 
 

๑๑ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ๒๕๖2  
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๑.๑.๒ เขตพื้นที่ให้บริการ  
 

ที ่
เขตพื้นที่บริการ เขตพื้นที่การศึกษา 

จังหวัด อําเภอ สพม. สพป. 
๑ ศรีสะเกษ เมือง ๒๘ ศรีสะเกษ เขต ๑ 
๒ ศรีสะเกษ วังหิน  ศรีสะเกษ เขต ๒ 
๓ ศรีสะเกษ กันทรารมย์  ศรีสะเกษ เขต ๓ 
๔ ศรีสะเกษ ขุขันธ์  ศรีสะเกษ เขต ๔ 
๕ ศรีสะเกษ ไพรบึง   
๖ ศรีสะเกษ ภูสิงห์   
๗ ศรีสะเกษ ขุนหาญ   
๘ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์   
๙ ศรีสะเกษ เบญจลักษ์   

๑๐ ศรีสะเกษ โนนคูณ   
๑๑ ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง   
๑๒ ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย   
๑๓ ศรีสะเกษ ราษีไศล   
๑๔ ศรีสะเกษ ศิลาลาด   
๑๕ ศรีสะเกษ บึงบูรพ์   
๑๖ ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ   
๑๗ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย   
๑๘ ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน   
๑๙ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่   
๒๐ ศรีสะเกษ พยุห์   
๒๑ ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ   
๒๒ ศรีสะเกษ เมืองจันทร์   
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๑.๑.๓ ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดศรีสะเกษ 
 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓  กองการศึกษาเพ่ือคนพิการกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีนโยบาย
จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดขึ้น ทั้ง 63 จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี 12 จังหวัดเป็นศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา และกรุงเทพฯ เป็นศูนย์ส่วนกลาง ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะ
เกษ ได้มีการดําเนินการ บริหารจัดการ โดยความรับผิดชอบของโรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์ ผู้อํานวยการ
นริศร  นุชถาวร  ได้มอบหมายให้นายวีรวัฒน์  มุ่งสุข  ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการ  โรงเรียนศึกษาพิเศษ
สุรินทร์มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดศรีสะเกษ  จึงได้ประสานขอใช้สถานที่ของ
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ในสมัยนั้นนายวรรณกิจ  อินทรประพงศ์  เป็นผู้อํานวยการ  ได้อนุญาตให้ใช้ส่วน
หนึ่งของห้องฝ่ายปกครอง  เป็นสํานักงานชั่วคราวของ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เริ่ม
ดําเนินงาน ตั้งแต่วันที่  ๕  ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา  โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากร  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และ
งบประมาณจากกรมสามัญผ่านโรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์   

ได้เริ่มดําเนินการตามบทบาทภารกิจ คือ การออกค้นหาเด็กพิการในพ้ืนที่ทั้งจังหวัดศรีสะเกษ  เพ่ือให้
มารับการบริการ  และจัดเก็บข้อมูลเด็กพิการของจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว  พบว่า
สํานักงานชั่วคราวในโรงเรียนไกรภักดีไม่สะดวกสําหรับผู้พิการที่มารับบริการ  จึงได้มีการประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่มีอาคารว่าง  พบว่ามีอาคารสํานักงานลูกเสือชาวบ้านว่าง ซึ่งตั้งอยู่ภายในสํานัก งาน
ศึกษาธิการ  จังหวัดศรีสะเกษ  จึงได้ประสานขอใช้สถานที่เป็นสํานักงานเพ่ือดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่   
เพราะสถานที่แห่งนี้มีความเหมาะสม เอ้ือต่อการให้บริการผู้พิการ  และสะดวกในการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายธวัชชัย  พินปรุ  ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในขณะนั้น ได้อนุญาตให้ใช้เป็นที่ทําการ 
 ต่อมานายวีระวัฒน์  มุ่งสุข ขอกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์ตามเดิม  กรมสามัญ
ศึกษาจึงได้แต่งตั้งสิบเอกสมหวัง   พิลาทอง  มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดศรีสะ
เกษ  ต่อมา สิบเอกสมหวัง   พิลาทอง ไปบรรจุเป็นรองผู้อํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดสุราษฎร์ธานี กอง
การศึกษาเพ่ือคนพิการฯ ได้มอบหมายให้นายวิศิษฐ์   วิทยวรการ ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
29  จังหวัดศรีสะเกษ รักษาการฯ  และได้มีการดําเนินการปรับปรุงอาคารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  29 
เพ่ือใช้เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๔  กรมสามัญได้มี
คําสั่งให้นางวัชรี  ดอนหมื่นศรี อาจารย์  ๑  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี  มาปฏิบัติหน้าที่  
หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เล็งเห็นว่าสถานที่ที่กําลังปรับปรุงอยู่ห่างไกลตัวเมือง
ไม่มีรถโดยสารผ่าน  ไม่สะดวกแก่ผู้พิการที่มารับบริการ จึงมีความประสงค์ที่จะอยู่ที่ เดิมและได้จัดหา
งบประมาณมาปรับปรุงอาคารเพ่ือให้เอ้ือต่อการให้บริการอย่างดีและมีคุณภาพ   
 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2545 นางวัชรี ดอนหมื่นศรี ได้ไปบรรจุเป็นหัวหน้าศูนย์ 1 ที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจําจังหวัดยโสธร จากนั้นสิบเอกสมหวัง   พิลาทอง  ได้มาบรรจุเป็นหัวหน้าศูนย์ 1 ที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ จนกระทั่งวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 นางวัชรี พิทักษ์โคธากุล(สกุลเดิม 



๕ 
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ดอนหมื่นศรี) ย้ายมาดํารงตําแหน่ง หัวหน้าศูนย์ 1 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ 
ต่อมาวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้มีการประกาศปฏิรูปการศึกษา นางวัชรี พิทักษ์โคธากุล หัวหน้า

ศูนย์ ๑  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดศรีสะเกษ  ได้มีการประสานขอใช้อาคารสํานักงานสามัญศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษเป็นสํานักงานดําเนินการตามบทบาทภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ 
และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารสามัญศึกษาเป็นการถาวร  ลงนามโดยท่านไพฑูรย์  เสียงก้อง รองอธิบดีกรม
สามัญศึกษา  เมื่อวันที่ ๑๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔7 ได้ย้ายเข้ามาใช้อาคารสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
(เดิม) จนถึงปัจจุบัน มีที่ตั้ง เลขที่ 364 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ถนนวันลูกเสือ ตําบล
เมืองใต้ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   

ในการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดศรีสะเกษ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ        
ได้แต่งตั้งผู้บริหาร ดังนี้    

 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
ระยะเวลาในการดํารง

ตําแหน่ง 

จํานวนเวลาใน
การดํารง
ตําแหน่ง 

สิบเอกสมหวัง  พิลาทอง หัวหน้าศูนย์ 1 
29 เมษายน 2545 
-2 กุมภาพันธ์ 2546 

8 เดือน 

นางวัชรี  พิทักษ์โคธากุล หัวหน้าศูนย์ 1 
3 กุมภาพันธ์ 2546-24 

ธันวาคม 2547 
1 ปี 10 เดือน 

ดร.เกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล 
ผู้อํานวยการศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

24 ธันวาคม 2547 - 
ปัจจุบัน 
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๑.๑.๔ ตราสัญลักษณ์ 
 

 

 
         

 อักษรย่อ    ศกศ.ศก   

 สีประจําศูนย์ฯ ขาว - เขียว 

 
 
 

 
สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์ สะอาด ผ่องใส ความหวัง ความถูกต้อง 
สีเขียว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ ความรู้สึกสดชื่น 

 
ปณิธาน          ผู้พิการมีทักษะการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของครอบครัว    
                   ใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑.๑.๕ แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ 
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๑.๑.6 แผนผังศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ 
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๑.๑.๖ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน 

ที ่ ประเภท/แบบ 
จํานวน
หน่วย 

ปี งปม. ควรมี มีแล้ว 
จํานวนที่ 

-ขาด/+เกิน 
สภาพ 

การใช้งาน 
๑ อาคารเรียน 

 ๑.๑ อาคาร(สามัญจังหวัดเดิม) ๑ หลัง เดิม ๑ ๑ - ดี 
๑.๒ อาคารมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดแบบประหยัด 

๑ หลัง ๒๕๕๑ ๑ ๑ - ดี 

๒ อาคารฝึกงาน 
 ๒.๑ อาคารฝึกงานแบบ ............ - - ๑ - - ๑ - 
๓ อาคารโรงอาหาร หอประชุม 
 ๓.๑ อาคารโรงอาหารแบบ..................... - - ๑ - - ๑ - 

๔ อาคารประกอบอ่ืน ๆ 
 ๔.๑  บ้านพักครู (แบบแฟลต ๘ หน่วย) ๑ หลัง ๒๕๕๔ ๑ ๑ - ดี 

๔.๒ อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง ๒๕๕๔ ๑ - - ดี 
๔.๓ โรงหุงต้มเพ่ือประกอบอาหาร ๑ หลัง ๒๕๕๖ ๑ ๑ - ดี 
๔.๔ ป้อมยาม ๑ หลัง ๒๕๕๖ ๑ ๑ - ดี 
๔.๕ อาคารพยาบาล ๑ หลัง ๒๕๕๖ ๑ ๑ - ดี 
๔.๖ โรงอาบน้ําเพื่อคนพิการ - - ๑ - - ๑ - 
๔.๗ โรงเก็บรถยนต์ - - ๑ - - ๑ - 
๔.๘ ร้านค้าสวัสดิการ ๑ หลัง - - ๑ - ดี 
๔.๙ อาคาร สพฐ. ส้วม ๔ ที่นัง่ ๑ หลัง ๒๕๕๘ ๑ ๑  ดี 
๔.๑๐ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัด(ส่วนห้องสมุด) 

1 หลัง ๒๕๕๙ ๑ ๑  ดี 

๔.๑๑ บ้านพักครูแบบ ๒๐๗ ๑ หลัง ๒๕๕๙ ๑ ๑ - ดี 
๔.๑๒ สว้ม ๔ ที่นั่ง ชาย หญิง ๑ หลัง ๒๕๕๙ ๑ ๑ - ดี 

๕ สิ่งก่อสร้างอ่ืน       
 ๕.๑ เสาธง ๑ เสา เดิม ๑ ๑ - ดี 

๕.๒ รั้ว  ๑ เดิม ๑ ๑ - ดี 
๕.๓ สนามเด็กเล่น ๑ ชุด 2557 ๑ ๑ - ดี 
๕.๔ ลานกระตุ้นประสาทสัมผัส 1  2562 ๑ 1 -  ดี 
๕.๕ ป้ายชื่อ ๑ ป้าย ๒๕๔๘ ๑ ๑ - ดี 
๕.๖ ทางลาด ๑ เส้น ๒๕๔๘ ๑ ๑ - ดี 
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๕.๗ ศาลาพระพุทธรูป ๑ หลัง ๒๕๕๙ ๑ ๑ - ดี 
๖ ครุภัณฑ์/ยานพาหนะ 

 ๖.๑ รถตู ้ 2 คัน ๒๕๕๔/รับ
บริจาค 

๒ 2 -  ดี 

 ๖.๒  รถยนต ์ ๑ คัน ๒๕๔๖ ๑ ๑ - ดี 
 ๖.๓  รถกระบะ ๑ คัน ๒๕๕๘ ๒ ๒ - ดี 
 6.4 รถจักรยานยนต์ 1 คัน 2560 1  1 - ดี 

 
 
 
๑.๒ ข้อมูลผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดศรีสะเกษ  
   ชื่อ – สกลุ นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล   โทรศัพท์ ๐๖-๑๙๕๘-๙๘๘๙   e-mail : 
vp9991@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาพิเศษ ดํารง
ตําแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน เป็น
เวลา ๑7  ปี 2 เดือน 
   
 
 
 
 
 
 

mailto:vp9991@hotmail.com
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๑.3  ข้อมูลพื้นฐานในการบริหาร 
       1.3.1 ข้อมูลงบประมาณ 

  
 

ที ่ รายการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. งปม. นอก งปม. 

1 สาธารณูปโภค 
-น้ําประปา 
-ไฟฟ้า 
-โทรศัพท์ 
-ไปรษณีย์ 

 
๗๐,7๘๔.๖๘ 

๑๘๕,๗๓๘.๒๘ 
๔๘,๔๔๙.๑๒ 
๒1,๔๙2.00 

 98,620 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

197,240.00 
112,815.19 
342,947.45 
 24,377.23 
 17,121.00 

 

 
- 
- 
- 
- 

๒ งบประมาณด้าน
ต่างๆ 
-งบดําเนินงาน 
-งบอุดหนุน 
-งบบุคลากร 
-งบลงทุน 

 
 

๖,๖๗๒,3๓๑ 
๑๐,๓๖๔,400 
๒,๓๓๐,๘๕0 
๖,๓๐5,๐00 

  
 

2,022,412 
4,768,189 
5,105,720 
1,171,900 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

9,682,296 
8,800,910 
3,003,980 
1,722,380 

 
 
- 
- 
- 
- 

๓ ทุนการศึกษา 
-มูลนิธิคุณพุ่ม 
-อ่ืนๆ 

  
1,175,000 

- 

 
- 
- 

 
1,175,000 

 
- 
- 

 
1,175,000 

๔ การได้รับการ
สนับสนุนจาก
ส่วนอื่น 
- จังหวัด 
- เทศบาล 
- กองทุนฯ 
- พมจ. 

  
 
 
- 

๕0,000 
๔๒8,๓๒0 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 

50,000 
- 

237,720 
 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

50,000 
- 

258,455 

รวม ๒๗,๔๒๗,๘๓๓.๑๙ 1,653,320 13,166,841 1,462,720 23,665,328.64 1,483,455 
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          1.3.2 ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ 
 

  
 1.3.3 ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต)  
 

ที ่
รูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์ 
รายการ เรื่อง วันที่ 

หมาย
เหตุ 

๑ วิทยุชุมชน จัดรายการวิทยุ 
โลกใบเล็กของ

เด็กพิเศษ 

บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ/การ
ให้บริการ/ประชาสัมพันธ์ 
งานหรือกิจกรรมต่างๆของ
ศูนย์ฯ 

ทุกวันอังคาร  

๒ เว็ปไซด์ศูนย์ฯศรีสะเกษ ข่าวสารทั่วไป วารสารเผยแพร่กิจกรรมศูนย์ วันที่ 3 ของ
ทุกเดือน 

 

๓ เว็ปไซด์สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

การจัดทํากิจกรรมและการ
ดําเนินงานของศูนย์ฯ 

ทุกเดือน  

4 วีดีโอ แนะนําศูนย์ฯ บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ ประจําปี  

5 VCD Youtube ศูนย์ให้บริการผู้พิการเคลื่อนที่ ประจําเดือน  

6 วารสาร ประชาสัมพันธ์ การให้บริการทั้ง 9 ประเภท ประจําปี  

7 facebook ติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมการดําเนินงานของ
ศูนย์ฯ 

ทุกสัปดาห์  

  
1.4  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๓.๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
      3.1.๑. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ  

ที ่
รูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์ 
รายการ เรื่อง วันที่ 

หมาย
เหตุ 

๑ วารสาร วารสารสัมพันธ์ ศูนย์ให้บริการผู้พิการเคลื่อนที่ ประจําเดือน   
๒ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่นพับวิชาการ การให้บริการทั้ง 9 ประเภท ประจําปี   

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จํานวนผู้ใช้ (คน) จํานวนที่ใช้ (ครั้ง) 
1 หน้าเสาธง 150 600 
2. ธาราบําบัด  132 528 



๑๓ 
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 3.1.๒  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายนอกศูนย์  

  
 
     ๓.2 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

   
 

3. ลานธรรม  150 600 
4. ห้องดนตรี  106 424 
5. ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส 132 528 
6. สหกรณ์ร้านค้า 75 300 
7 สนามเด็กเล่น  150 750 
8. ห้องศิลปะ 106 424 
9. ห้องฝึกอาชีพ 75 305 

10. ห้องสมุด 56 280 
11. E-Classroom 56 224 
12. ลานกระตุ้นประสาทสัมผัส 132 660 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จํานวนผู้ใช้ (คน) จํานวนที่ใช้ (ครั้ง) 
๑ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา(Aquarium) 66 1 
๒ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 66 1 
๓ วัดพระธาตุเรืองรอง 87 1 
๔ เกาะกลางน้ํา 66 1 
๕ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 135 1 
๖ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส 124 1 
๗ ห้างสรรพสินค้าซุ่นเฮง 66 1 
๘ SSK Park อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ 120 1 
9 กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสิงห์ดํา 386 1 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(เรื่อง) 
จํานวนเด็กที่
เข้าร่วม (คน) 

จํานวนครั้งที่เข้า
ร่วม (ครั้ง) 

๑ นางศิริภรณ์  ภาษิต การทําลูกประคบ 20 ๑ 
2 นางอุไร  จันทภัก การแซ่วเสื้อ 24 1 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลด้านผู้เรียน 

 

2.๑ ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ 
จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ทั้งส้ิน  597  คน 
  2.1.๑) ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ (จําแนกตามประเภท /เพศ /อาย)ุ 
หมายเหตุ  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ หมายถึง นักเรียนพิการอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระดับอุดมศึกษาที่อยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัด  

 
 หมายเหต ุ นักเรียนจําแนกตามประเภทความพิการ  หมายถึง  นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษา

พิเศษและรับบริการที่บ้าน 
  
 

ที ่ ประเภทความพิการ 

จํานวนผู้พิการ 
อายุ  ๐ – ๕ ปี 

จํานวนผู้พิการ  
อายุ ๖-๑๙  ปี

ขึ้นไป 

รวม 
(คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2 4 5 2 13 

2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 1 - 1 2 4 

3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 23 18 78 62 181 

4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

หรือสุขภาพ 

28 16 55 56 155 

5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - - - - 0 

6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - - 2 - 2 

7 บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ - 1 1 2 4 

8 บุคคลออทิสติก 17 2 34 26 79 

9 พิการซ้อน 12 16 61 70 159 

 รวม 54 39 142 124 597 
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อาย๐ุ-๕ปี ชาย อาย ุ๐-๕ ปี หญิง อาย ุ๖-๑๙ ปี ชาย อาย๖ุ-๑๙ ปีหญิง 

บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางการเห็น 

บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางการไดย้ิน 

บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 

บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางรา่งกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สขุภาพ 

บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้

บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางการพดูและภาษา 

บคุคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ ์

บคุคลออทิสติก 

พิการซอ้น 

กราฟแสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ (จําแนกตามประเภท /เพศ /อายุ) 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ 



๑๖ 
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    2.1.๒ )ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ (จําแนกตามการจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน/ประชากรแฝง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ ประเภทความพิการ 

จํานวนผู้พิการ(คน) 

จดทะเบียน 
ไม่จดทะเบียน รวม 

มีเลข๑๓ 
หลัก 

ไม่มีเลข๑๓ 
หลัก 

๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 13 - - 13 
๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 4 - - 4 
๓ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 177 4 - 181 
๔ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ

การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
153 2 - 

155 
๕ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - - - 0 
๖ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ

ภาษา 
2 - - 

2 
๗ บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 4 - - 4 
๘ บุคคลออทิสติก 68 11 - 79 
๙ พิการซ้อน 159 - - 159 
 รวม 580 17 - 597 

รวมทั้งสิ้น 597 
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๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๒๐ 

๑๔๐ 

๑๖๐ 

๑๘๐ 

จดทะเบียน ไมจ่ดทะเบียน 

บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางการเห็น 

บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางการได้
ยิน 

บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทาง
สติปัญญา 

บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางรา่งกาย
หรือเคลื่อนไหว หรือสขุภาพ 

บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางการ
เรียนรู ้

บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางการพดู
และภาษา 

บคุคลท่ีมีปัยหาทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ ์

บคุคลออทิสติก 

พิการซอ้น 

กราฟแสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ  
(จําแนกตามการจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน/ประชากรแฝง) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ 
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  2.1.๓) ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ (จําแนกตามอําเภอให้บริการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ก 
 
 

 
ที ่
 

พื้นที่การให้บริการ 
จํานวนผู้พิการ (คน) 

2561 2562 

๑ อําเภอเมือง 47 75 
๒ อําเภอวังหิน 21 24 
๓ อําเภอกันทรารมย์ 36 39 
๔ อําเภอขุขันธ์ 61 62 
5 อําเภอไพรบึง 25 25 
6 อําเภอภูสิงห์ 22 22 
7 อําเภอขุนหาญ 22 33 
8 อําเภอกันทรลักษ์ 45 46 
9 อําเภอเบญจลักษ์ 11 12 

10 อําเภอโนนคูณ 17 19 
11 อําเภอน้ําเกลี้ยง 22 26 
12 อําเภอยางชุมน้อย 14 14 
13 อําเภอราษีไศล 24 29 
14 อําเภอศิลาลาด 5 5 
15 อําเภอบึงบูรพ์ 4 4 
16 อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 11 10 
17 อําเภออุทุมพรพิสัย 39 35 
18 อําเภอห้วยทับทัน 17 19 
19 อําเภอปรางค์กู่ 41 32 
20 อําเภอพยุห์ 24 21 
21 อําเภอศรีรัตนะ 28 40 
22 อําเภอเมืองจันทร์ 3 5 
๒๓ ต่างจังหวัด 11 - 

รวม 539 597 
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กราฟแสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ (จําแนกตามอําเภอที่ให้บริการ)เปรียบเทียบ ๒ ปีการศึกษา) 
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อําเภอเมือง อําเภอวังหิน อําเภอกันทรารมย์ อําเภอขุขันธ์ อําเภอไพรบึง อําเภอภูสิงห์ 

อําเภอขุนหาญ อําเภอกันทรลักษ์ อําเภอเบญจลักษ์ อําเภอโนนคูณ อําเภอน้ําเกลี้ยง อําเภอยางชุมน้อย 

อําเภอราษีไศล อําเภอศิลาลาด อําเภอบึงบูรพ์ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อําเภออุทุมพรพิสัย อําเภอห้วยทับทัน 

อําเภอปรางค์กู่ อําเภอพยุห์ อําเภอศรีรัตนะ อําเภอเมืองจันทร์ 
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  2.1.๔) ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ (จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา)  

 
 กราฟแสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการจําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา ๒ ปีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 ต่างจังหวัด 

ปี2561 

ปี2562 

ที ่ เขตพื้นที่การศึกษา 
จํานวนผู้พิการ (คน) 
2561 2562 

๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 181 218 
๒ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 103 107 
๓ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 149 141 
4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 106 131 
5 นอกเขต 11 - 

รวม 539 597 



๒๑ 
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  2.1.๕) ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ (จําแนกตามเขตการบริการ) 
 

 
 

 
 
 
 

กราฟแสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการจําแนกตามเขตการบริการ ๒ ปีการศึกษา 
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ที ่

ระดับการศึกษา 
จํานวน (คน) 

2561 2562 
๑ ในเขตจังหวัด 528 597 
๒ นอกเขตจังหวัด 11 - 
 รวม 539 597 
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 2.2 ผลการพัฒนาผู้เรียน  
 2.2.1) ร้อยละของผู้รับบริการที่มีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมายตาม IEP จําแนกตามประเภทความพิการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2) ร้อยละของผู้รับบริการที่มีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมายตาม IFSP จําแนกตามประเภทความพิการ 

 

ที ่ ประเภทความพิการ 
ร้อยละที่ผ่าน 

2562 
๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 11 
๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 4 
๓ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 158 
๔ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือ

สุขภาพ 
100 

๕ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - 
๖ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 2 
๗ บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 4 
๘ บุคคลออทิสติก 70 
๙ พิการซ้อน 69 

รวม 418 

ที ่ ประเภทความพิการ 
รอ้ยละที่ผ่าน 

2562 
๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2 
๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน - 
๓ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 23 
๔ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือ

สุขภาพ 
55 

๕ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - 
๖ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - 
๗ บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ - 
๘ บุคคลออทิสติก 9 
๙ พิการซ้อน 90 

รวม 179 
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       2.3 ข้อมูลการส่งต่อ/จําหน่ายผู้เรียน 
           2.3.1) จํานวนของผู้เรียนที่สามารถส่งต่อไปเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
                     (จําแนกตามประเภทความพิการ) 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ประเภทความพิการ 
จํานวน 

2561 2562 
1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น - - 
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 1 1 
3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา - 4 
4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือ

สุขภาพ 
1 - 

5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - - 
6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - - 
7 บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ - - 
8 บุคคลออทิสติก - - 
9 พิการซ้อน - - 

รวม 2 5 

๐ 
๑ 
๑ 
๒ 
๒ 
๓ 
๓ 
๔ 
๔ 
๕ 

๒๕๖๑ 2562 

ปีการศึกษา 

กราฟแสดงข้อมูลของผู้เรียนที่สามารถส่งต่อไปเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
(จ าแนกตามประเภทความพิการ) 

การเห็น 

การได้ยิน 

สติปัญญา 

งร่างกายหรือเคลื่อนไหว 

การเรียนรู้ 

การพูดและภาษา 

พฤติกรรมหรืออารมณ์ 

บุคคลออทิสติก 

พิการซ้อน 
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     2.3.2) จํานวนของผู้เรียนที่สามารถส่งต่อไปเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม  และอ่ืนๆ 
                         (จําแนกตามประเภทความพิการ) 

 
กราฟแสดงข้อมูลของผู้เรียนที่สามารถส่งต่อไปเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม(จําแนกตามประเภทความพิการ) 

 

 

๐ 

๒ 

๔ 

๖ 

๘ 

๑๐ 

๑๒ 

๑๔ 

๑๖ 

๑๘ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 

บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 

ที ่ ประเภทความพิการ จํานวน 
2561 2562 

1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 1 - 
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2 - 
3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 13 4 
4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือ

สุขภาพ 
16 5 

5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 0 - 
6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 1 - 
7 บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 0 - 
8 บุคคลออทิสติก 5 4 
9 พิการซ้อน 4 1 

รวม 42 14 
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          2.3.3) จํานวนของผู้รับบริการที่ส่งต่อไปยังท่ีอ่ืน ๆ   

   
 

กราฟแสดงข้อมูลของผู้รับบริการที่ส่งต่อไปยังที่อ่ืนๆ 
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ที ่ ประเภทความพิการ 
จํานวนที่ส่งต่อ 

2561 2562 
1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 0 0 
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 0 0 
3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 6 8 
4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 4 5 
5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 0 0 
6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 0 0 
7 บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 0 0 
8 บุคคลออทิสติก 4 1 
9 พิการซ้อน 2 5 

รวม 16 19 
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  2.3.4) จํานวนของผู้รับบริการที่เสียชีวิตและส่งต่อด้วยเหตุอ่ืน ปี 2562   

 

2.4 สรุปการขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ที ่ เขต 
จํานวนโรงเรียนที่ได้รับ

อนุมัติ จํานวนIEPที่ได้รับอนุมัติ จํานวนเงิน 
1 สพม.28 6 70 139,596 
2 สพป.1 85 720 1,431,453 
3 สพป.2 70 797 1,586,438 
4 สพป.3 20 205 408,757 
5 สพป.4 97 987 1,964,154 

รวม 5 เขต 278 2,779 5,530,398 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 391 781,055 

รวมทั้งสิ้น 279 3,170 6,311,453 
 
 
 

ที ่ ประเภทความพิการ 
จํานวนที่ส่งต่อ 

เสียชีวิต ย้ายถิ่นฐาน 
1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 1 - 
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน - - 
3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2 - 
4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 5 - 
5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - - 
6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา - - 
7 บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ - - 
8 บุคคลออทิสติก 1 - 
9 พิการซ้อน 8 - 

รวม 17 - 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลด้านครูและบุคลากร 

3.1. ข้อมูลข้าราชการครู 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ตําแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชา เอก 

๑ นางสาวอารีย์  หงษ์คํา 35ปี 6ปี11ด. ครูชํานาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๒ นายสายชล  ผาดวงด ี

 
4๖ปี ๖ปี1ด. ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

3 นางสาวจันจิรา  สีลับส ี
 

๓๐ปี ๕ปี5ด. ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

4 นางสาวหนึ่งฤทัย  จ้อยสว่าง 
 

3๓ปี ๔ปี11ด. ครู คศ.1 กศ.บ. การศึกษาพิเศษ 

5 นางสาวภรณ์ทิพย์  ชอบเสียง 
 

3๑ปี ๕ปี1ด. ครู คศ.1 ค.บ. การศึกษาพิเศษ 

6 นางสาววิภา  ปิยะสา 3๔ปี ๕ปี ครู คศ.1 ค.บ. การศึกษาพิเศษ 
7 นายนิรันดร์ โพธิราช 38ปี ๖ปี4ด. ครูคศ.1 ศศ.ม. สหวิทยาการเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 
8 นางณัสตรี  สังขะพงษ์ 30ปี 5ปี3เดือน ครูคศ.1 กศ.บ. การศึกษาพิเศษ 
9 นายชูเกียรติ  สังขะพงษ์ 30ปี 5ปี3เดือน ครูคศ.1 กศ.บ. การศึกษาพิเศษ 

10 นางสาวจินต์จุฑา  เอี่ยมพินิจ ๔๐ปี ๒ปี10ด. ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาพิเศษ 
11 นางสาวสุพรรษา  หมายดี 2๗ปี ๒ปี9ด. ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาพิเศษ 
12 นางปภาวรินท์  สุวรรณเจริญ 3๓ปี ๒ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. หูหนวกศึกษา 
13 นางสาวกนกวรรณ  ศรีเลิศ 2๘ปี ๑ปี9เดือน ครูผู้ช่วย กภ.บ. กายภาพบําบัด 
14 นายสมพร  ผัดแก้ว ๓๐ปี ๑ปี6เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. กายภาพบําบัด 
15 นายศุภฤกษ์  ดีมาก 2๗ปี ๑ปี5เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
16 นางสาวจุฬาลักษณ์  ปัชมาชัยวัฒน์ 27ปี 7เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาพิเศษ 
17 นางสาวศรารัตน์  สุริสุข 26ปี 7เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาพิเศษ 
18 นางสาวอรนุช  ลออพันธ์สกุล 36ปี 7เดือน ครูผู้ช่วย คอ.บ. ครุศาสตร์การ

ออกแบบ 
19 นายจักรพงษ์  ปันทวัง 25ปี 7เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. กิจกรรมบําบัด 
20 นางสาวภัทราพร  สารีพรหม 30ปี 7เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ. จิตวิทยา 
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21 นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา 25ปี 7เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาพิเศษและ
คอมพิวเตอร์ 

22 นางสาวนภาพร  กระมล 27ปี 5เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. กายภาพบําบัด 
                                                            ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 
๓.2 ข้อมูลพนักงานราชการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

ตําแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก 

๑. นางวรารักษ์  เสาเวียง 43ปี 12ปี3เดือน ครูผู้สอน ค.บ. การศึกษาพิเศษ 
๒. ว่าที่ รต.หญิงอรพิน  ปิ่นหอม 3๓ปี 5ปี6เดือน ครูผู้สอน บธ.บ. การบัญชี 
๓. นายสุนัน  ชมภ ู 3๔ปี 5ปี6เดือน ครูผู้สอน วท.บ. วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 
๔. นางสาวสุธิดา  ชัยชาญ 35 5ปี6เดือน ครูผู้สอน บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
๕. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีสา 3๔ปี 5ปี2เดือน ครูผู้สอน ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๖. นางสาวประนอม  ไพรวรรณ 44ปี 5ปี2เดือน ครูผู้สอน วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
๗. ว่าที่ ร.ต หญิง นิตยา  เบาะแฉะ 3๓ปี 5ปี1เดือน ครูผู้สอน วท.บ. เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๘. นางสาวกาญจนภา  ประมวล 29ปี 4ปี ครูผู้สอน บธ.บ การบัญชี 
๙. นายนิติพัฒน์  พิพัฒน์ภัทรกุล 28ปี 3ปี9เดือน ครูผู้สอน วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 
๑๐ นางสาวรัฐชณันท์ พิทักษ์โคชญากุล 25ปี 5เดือน ครูผู้สอน ศศ.บ. การท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 
11 นางสาวยุภา  ลําพูล 36ปี 4เดือน ครูผู้สอน บธ.บ. บัญชี 

  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕6๒ 
 
3.3 ข้อมูลครูอัตราจ้าง 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

ตําแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก 

๑ นางสาวธัญวรรณ   ใจดี 25ปี 3เดือน ครูอัตราจ้าง วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 
๒ นางสาวสายทอง  ระยับศรี 26ปี 1ปี9เดือน ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาไทย 
๓ นายวิทยา  ซุยชวง 26ปี 5เดือน ครูอัตราจ้าง ค.บ. พลศึกษา 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕6๒ 



๒๙ 
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3.4  ข้อมูลครูผู้ทรงคุณค่า 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

ตําแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชา เอก 

๑ นางสุดารัตน์  ไชยสัตย์ 64ปี 2ปี ผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕6๒ 
 
3.5 ข้อมูลพนักงานธุรการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ
(ปี) 

อายุราชการ
(ปี) 

ตําแหน่ง/               
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

1 นางอรนุช ธนาภารุ่งเรือง 30ปี 1ปี9เดือน ครูธุรการ บธ.บ. บัญชี 

 
 
3.6 ข้อมูลจ้างเหมาบริการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
การทํางาน (ปี) 

ตําแหน่ง 
 

วุฒิ วิชา เอก 

๔ 
นางถนอม   อัสดร 

54ปี 8ปี1เดือน คนครัว ศศ.บ. คหกรรม
ศาสตร์ 

๒ นายชัยพร  ศรีคํา 25ปี 6เดือน ยาม ม.6 - 
๓ นายสมปอง  ซําบุญมี 27ปี 6เดือน ยาม ม.6 - 
4 นายสันติ  พันทะการ 25ปี 3 เดือน ภารโรง ม.6 - 

                ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
3.7 ข้อมูลบุคลากรอ่ืน 

  3.7.๑. ข้อมูลพื้นฐานพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ(ปี) 
ประสบการณ์ 

การทํางาน (ปี) 
วุฒิ 

การศึกษา 
วิชา เอก 

๑ นางเพ็ญศรี  นัยพัฒน์ 49ปี 8ปี1ด. บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
๒ นางบุญเกิด  แก้ววิชัย 46ปี 8ปี1ด. ศศ.บ. ปฐมวัย 
๓ นางสาวกมลทิพย์  สิงห์คะเณย์ 43ปี 7ปี1ด. วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
๔ นางสาวรัศมี  ศิริบูรณ์ 40ปี 8ปี1ด. ปวส. คอมพิวเตอร์ 



๓๐ 
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๕ นางสาวกมลรัตน์ วรรณหลวง 30ปี 7เดือน บธ.บ. การตลาด 
๖ นายสุบรรณ์  สําเภา 34ปี 7ปี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๗ นางสาวสุวนันท์  พรมโสภา 43ปี 8ปี1ด. ร.บ. รฐัศาสตร์ 
๘ นางสาวศันสนีย์  ภูมิลําเนา 35ปี 7ปี ปวส. การจัดการ 
๙ นายอิสรภาพ  พรมเสนา 32ปี 6ปี ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๐ นายกานต์ชนก  วสุนันต์ 34ปี 7ปี ม.6 - 
๑๑ นางสาวชัญญาภัค  สาลี 29ปี 5ปี ร.บ. การบริหารองค์การ 
๑๒ นางสาวจุฬาลักษณ์  วิลัยเลิศ 48ปี 8ปี1ด. ม.6 - 
๑๓ นางสาวอัจฉริยา  ภูมิลําเนา 45ปี 8ปี1ด. ปวส. คหกรรม 
๑๔ นางจิราภรณ์  อสุชีวะ 45ปี 7ปี ม.6 - 
๑๕ นางวิลัยวรรณ  นัยเนตร   52ปี 8ปี1ด. ม.6 - 
๑๖ นางสาวภาวณี  พวงพลอย 31ปี 7ปี บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
๑๗ นางสาวลภัสรดา  แสงอุไรธนา 34ปี 7ปี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๘ นางสาววภัทรวรินทร์  กระสันต์ 43ปี 7ปี ม.6 - 
๑๙ นางวิภาวดี  ไชยเดช 43ปี 8ปี1ด. ปวส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒๐ นางสาวพัชราพรรณ  ไพรอนันต์ 32ปี 7ปี ม.6 - 
๒๑ นางสาวอรุณศรี  สุตะพันธ์ 43ปี 8ปี1ด. ม.6 - 
๒๒ นางสาวจิราพร  สัจจา 32ปี 8ปี1ด. วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๒๓ นางอุบลพรรณ  ศรีชัย 41ปี 8ปี1ด. ร.บ. รัฐศาสตร์ 
๒๔ นางสาวแสงฟ้า จันทะสาร 35ปี 5ปี ปวส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒๕ นางอําไพ  ภาพันธ์ 44ปี 8ปี1ด. ม.6 - 
๒๖ นางสาววิไล  ทองเบ้า 33ปี 6ปี ม.6 - 
๒๗ นางสาวรินดา  พวงพลอย 34ปี 8ปี1ด. วท.บ. วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 
๒๘ นางวิลาวัลย์  แก้วธานี 41ปี 5ปี7เดือน ร.บ. รัฐศาสตร์ 
๒๙ นายนวภูมิ ทองสุ 26ปี 1ปี2เดือน ศษ.บ. พลศึกษา 
๓๐ นายณัฐวุฒิ  ไชยรัตน์ 37ปี 4ปี ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 
๓๑ นางสาวจรัสศรี  ชาภักดี 29ปี 7เดือน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓๒ นางสาวไอรดา  นิสสัย 25ปี 8เดือน ค.บ. การประถมศึกษา 
๓๓ นางสาวอารยา พิมพ์ทอง 27ปี 6เดือน ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
๓๔ นายวสันต์  สีหะบุตร  25ปี 3เดือน ศษ.บ. พลศึกษา 
35 นางสาวชลิญญา  ไชยสุกา 28ปี 3ปี ค.บ. ภาษาอังกฤษ 



๓๑ 
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36 นางสาวชลดา  บาศรี 26ปี 2ปี7เดือน วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 
37 นางสาวหฤทัย  นามบุญเรือง 25ปี 2ปี ค.บ. เอกภาษาไทย 
38 นางสาวอังคณา  สมาน 25ปี 2ปี1เดือน ปวส. บัญชี 
39 นางสาวณฤดี  ดีวังโพน 35ปี 2ปี ค.บ. ชีววิทยา 
40 นางสาวสุภาวรรณ ซอนทรัพย์ 29ปี 2เดือน น.บ. นิติศาสตร์ 
41 นางสาวพิมพ์ชนก  แนบชิด 31ปี 1ปี8เดือน ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
42 นางสาวศรสวรรค์  พรมภักดิ์ 30ปี 2เดือน ปวส. การบัญชี 
43 นางสาวกรรณิการ์  อุรารส 25ปี 8เดือน ค.บ. การประถมศึกษา 
44 นายณฐาภพ  วิถ ี 28ปี 9เดือน ศษ.บ. เอกพลศึกษา 
45 ว่าที่ร.ต.หญิงกนกพร  เทศชัย 27ปี 7เดือน ค.บ. การศึกษาพิเศษและ

คอมพิวเตอร์ 
46 นางสาวพัชรี  โคจร 26ปี 7เดือน ค.บ. การศึกษาพิเศษและ

คอมพิวเตอร์ 
47 นายเอกรินทร์  ปราบวงศา 26ปี 7 เดือน ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 
48 นางสาวมาริสา  สุทธปัญญา 23ปี 2เดือน ศษ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
49 นางสาวอัญชลี  มะณู 33ปี 1ปี นศ.บ. ประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
    3.7.๒. จําแนกตามประเภท   

    3.7.๓. จําแนกตามเพศ 

ประเภทบุคลากรอ่ืน จํานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
พ่ีเลี้ยง ๔๙ ๙4.91 
ลูกจ้างประจํา - 0.00 
ลูกจ้างชั่วคราว - 0.00 
จ้างเหมาบริการ 4 ๖.78 

รวม 60 100.00 

ประเภทบุคลากรอ่ืน 
เพศ รวม 

ชาย หญิง 
พ่ีเลี้ยง ๙ 4๐ ๔๙ 
ลูกจ้างประจํา - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - 
จ้างเหมาบริการ ๓ ๑ 4 
รวม 1๒ ๔๑ 5๓ 
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     3.7.๔. จําแนกตามอายุ 

  
  
 
    3.7.๕ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 
 3.8  ข้อมูลด้านการบริหาร   

3.8.๑ จําแนกตามเพศ 
 

จํานวนบุคลากร 
รวม 9๗ คน 

เพศ จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 19 19.79 
หญิง 7๘ 80.20 

 
 
 

ประเภทบุคลากรอ่ืน 
อายุ 

ต่ํากว่า ๒๕ ปี ๒๕-๓๕ ปี ๓๕ ปีขึ้นไป 

พ่ีเลี้ยง 7 ๓๒ 1๐ 
ลูกจ้างประจํา - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - 
จ้างเหมาบริการ 1 2 1 

รวม 8 ๓๔ ๑๑ 

ประเภทบุคลากรอ่ืน 

ระดับการศึกษา 

ไม่ได้รับ
การศึกษา 

ประถม
ศึกษา 

มัธยมต้น มัธยม
ปลาย 

ปวช ปวส ป.ตรี 

พ่ีเลี้ยง - - - ๘ - 8 33 
ลูกจ้างประจํา - - - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - - 
จ้างเหมาบริการ - - - 3 - - ๑ 

รวม - - - ๑๑ - 8 34 



๓๓ 
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3.8.๒ จําแนกตามตําแหน่ง 
 

จํานวนบุคลากร 
รวม 9๗ คน 

ประเภท จํานวน 
 

คิดเป็นร้อยละ 
 

ผู้บริหาร 1 1.04 
ข้าราชการครู ๒๘ 19.79 

พนักงานราชการ ๑1 11.45 
ครูอัตราจ้าง ๓ 4.16 
ครูธุรการ ๑ ๑.๐๔ 

จ้างเหมาบริการ ๔ 4.16 
ลูกจ้างชั่วคราว ๔๙ 58.33 

 
  3.8.๓ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

จํานวนบุคลากร 
รวม 9๗ คน 

วุฒิการศึกษา จํานวน คิดเป็นร้อยละ 

ปริญญาเอก 1 1.04 

ปริญญาโท 5 5.20 
ปริญญาตรี 6๕ 66.66 

ต่ํากว่าปริญญาตรี 26 27.08 
 

                     3.8.๔ ร้อยละของครูที่จบตรงตามวุฒิ    
     จําแนกตามเพศ 

จํานวนบุคลากร 
รวม 33 คน 

เพศ จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 2 ๒๓.๖๔ 
หญิง 12 ๗6.36 

 
  3.8.๕ ร้อยละของครูที่ไม่จบตรงตามวุฒิแต่ได้รับการพัฒนา   
 จําแนกตามเพศ 

จํานวนบุคลากร 
รวม ๖๔ คน 

เพศ จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
ชาย ๒๒ ๓๕.๖๔ 
หญิง ๔๒ ๖๔.36 



๓๔ 
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                  3.8.๖  อัตราส่วนครูต่อผู้รับบริการ 
     ผู้บริการ  1 : ครู 14 

 3.8.๗  ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  (มาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๒ (๖) แห่ง
พระราชบัญญัติ    การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 
  3.8.๘  ร้อยละของครูที่รู้และเข้าใจทิศทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษาของคนพิการ  
                         ร้อยละ ๑๐๐ 
  3.8.๙  ร้อยละของครูที่มีความเมตตา และอดทนต่อการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
   
  3.8.๑0  รายงานการใช้สื่อ ปีการศึกษา 2562 
 

รายการ 
(จํานวน) 
ครั้ง/คน 

บัญชี ก - 
บัญชี ข 391 
บัญชี ค - 
สื่อที่ครูผลิต 42 
สื่อที่ได้รับบริจาค - 

 
 
 
 
 
 

ที ่ การพัฒนา จํานวน ร้อยละ 
๑ พัฒนาให้มีทักษะเฉพาะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 14 42.42 
๒ พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 19 57.57 

๓ รับการศึกษาต่อเนื่อง - 0 
๔ พัฒนาด้านอ่ืน ๆ (เช่น อาชีพ) - 0 
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  3.8.๑1  สถิติการเป็นวิทยากร (ของผู้บริหาร) 
 
ที ่ วิทยากร เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 
๑ วิทยากรด้านการคัดกรองประเภทความพิการ สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ศก. 1-4 
มิถุนายน 256๒ 

 
  
3.9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ 
 

ที ่ วันที่ เรื่องท่ีอบรม/สัมมนา/ประชุม สถานที ่ จํานวน หมายเหตุ 

๑ 1 - 3 มี.ค. 6๒ การพัฒนาบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
ศรีสะเกษ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจังหวัดศรีสะเกษ 

93 คน  

๒ ๓ มิ.ย.6๒ อบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล( IEP) 

อาคารเกียรติยศ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจังหวัดศรีสะเกษ 

93 คน  

       
 
   ๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคีเครือข่าย 
 

ที ่ วันที่ เรื่อง สถานที ่ จํานวน หมายเหตุ 
๑ 13 มี.ค.6๒ ร่วมอบรมสัมมนาผู้บริหาร

สถานศึกษาและผู้รับผิดชอบ
การศึกษาพิเศษ 

กรุงเทพฯ 1  

๒ 9 มิ.ย.6๒ ร่วมแสดงนิทรรศการโครงการ
จักหางานวันคนพิการสากล 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจําจังหวัดศรีสะ
เกษ 

1  
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 ๓. การศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ที ่ วันที่ เรื่อง จากหน่วยงาน/องค์กร จํานวน หมายเหตุ 

๑ 23 ก.ค.6๒ แนวทางการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ฯ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดชัยภูมิ 

1๑ คน  

๒ 
29 ก.ค.6๒ 

โครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็น
คร ู

คณะนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

๓ คน  

๓ 22 ธ.ค.6๒ โครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็น
คร ู

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัด
สุพรรณบุรี 

8 คน 
 

๔ 22 ธ.ค.6๒ การเตรียมการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดสุรินทร์ 

 
๗ คน 

 

 
          ๔. ข้อมูลการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 

ที ่ วันที่ เรื่อง 
 

ผู้รับการอบรม 
 

จํานวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

๑ 7 - 8 เม.ย.6๒ 
อบรมการจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

ครูโรงเรียนเรียนร่วมใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

3๑๒ 
 

2 12 -13 ก.ค.6
๒ 

 

ประชุมสัมมนาการเตรียม
ความพร้อมเด็กพิการรุนแรง
ตามบ้าน 

ผู้ปกครองเด็กพิการ
รุนแรงตามบ้านจังหวัด
ศรสีะเกษ 

60  
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ส่วนที่ 4 

ข้อมูลผลงานเผยแพร่ 

 

4.1 ผลงานสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน/สังกัด ระดับ 
ปีการศึกษา

ที่ได้รับ 
1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ ๑ ดาว ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจําจังหวัดศรีสะเกษ 
สพฐ. 2562 

๒ รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับ 
ดีเด่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจําปี 2562 

สพฐ. ระดับชาติ 

2562 

๓ รางวัลหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการ
เบิกจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รางวัลระดับดีเลิศ ประเภทกลุ่ม XS 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจําจังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัด 
2562 

๔ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญ
ทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ด้านบริหารจัดการ 

สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 

ภาค 

2562 
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4.2 ผลงานผู้บริหาร  

ที ่ รางวัล ผู้รับรางวัล จากหน่วยงาน 
1 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล จังหวัด 
2 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ(OBEC AWARDS)

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
ผู้อํานวยการยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกา
พิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ 

นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล สพฐ. 

 

 

4.3 ผลงานของครู  

ที ่ รางวัล ผู้รับรางวัล จากหน่วยงาน 
1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ(OBEC AWARDS)

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
ผู้อํานวยการยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกา
พิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ 

นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล สพฐ. 

๒ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันปั้นดิน
น้ํามันตามที่กําหนด บกพร่องทางร่างกาย
ฯ ระดับชั้น อายุ 13-18 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

นางสาวอารีย์ หงษ์คํา สพฐ. 

๓ ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมรองชนะเลิศ
อันดับที่2 กิจกรรม การแข่งขันปั้นดิน
น้ํามัน ตามที่กําหนด บกพร่องทางร่างกาย
ฯ ระดับชั้น อายุ 7-12 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

นางสาวอารีย์ หงษ์คํา สพฐ. 

๔ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ 
บกพร่องทางร่าง 
กายฯ ระดับชั้น อายุ 3-6 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

นางสาวอารีย์ หงษ์คํา สพฐ. 
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๕ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญเงิน ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม (บก 
พร่องทางร่างกายหรือกาเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ)ด้านบริหารจัดการ โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

นางสาวอารีย์ หงษ์คํา สพฐ. 

๖ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม (บกพร่อง
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน โรงเรียนการศึกษา
พิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

นางสาวอารีย์ หงษ์คํา สพฐ. 

๗ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
ประกวดร้องเพลงบุคคลออทิสติก 
ระดับชั้นอายุ 13-18 ปีงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 

นายนิรันดร์  โพธิราช สพฐ. 

๘ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญเงิน ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม (บก 
พร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ)ด้านวิชาการ โรงเรียนการศึกษา
พิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

สายชล  ผาดวงด ี สพฐ. 

๙ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
การตอบคําตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม
ของไทยบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น 
อายุ 7 - 12 ปีงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69   

สายชล  ผาดวงด ี สพฐ. 
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๑๐ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ 
บกพร่องทางการได้ยินระดับชั้น อายุ 3-6 
ปี ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

นางสาวภรณ์ทิพย์  ชอบเสียง สพฐ. 

๑๑ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันชี้หรือ
บอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์หมวด
ผลไม้หมวดของใช้ในชีวิตประจําวัน 
บกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น อายุ 3-
6 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 
 

นางสาวภรณ์ทิพย์  ชอบเสียง สพฐ. 

๑๒ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การ
ประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุก
ประเภทความพิการ ระดับชั้น อายุ 3-6 
ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

นางสาวภรณ์ทิพย์  ชอบเสียง สพฐ. 

๑๓ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้าน
บริหารจัดการ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

นางสาวภรณ์ทิพย์  ชอบเสียง สพฐ. 

๑๔ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม (บกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านวิชาการ 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ สพฐ. 



๔๑ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

๑๕ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ
แข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพ หมวด
สัตว์ หมวดผลไม้  หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจําวัน บุคคลพิการซ้อน ครั้งที่ 
68 ปีการศึกษา 2561 

นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ สพฐ. 

๑๖ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
ร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น 
อายุ 13-18 ปี งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ สพฐ. 

๑๗ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียน
การสอน โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

นายศุภฤกษ์   ดีมาก สพฐ. 

๑๘ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่1 กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 
บกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น อายุ 7-
12 ปี งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

นายศุภฤกษ์   ดีมาก สพฐ. 

๑๙ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญเงิน ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียน
การสอน โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

นายสมพร   ผัดแก้ว สพฐ. 



๔๒ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

๒๐ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการ
เต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความ
พิการ ระดับชั้น อายุ 7 – 12 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 

นางสาวอรนุช  ลออพันธ์สกุล สพฐ. 

๒๑ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2กิจกรรมการ
แข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวด
สัตว์ หมวดผลไม้หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น อายุ 3-
6 ปี 

นางสาวจินต์จุฑา เอ่ียมพินิจ สพฐ. 

๒๒ ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ 2กิจกรรม
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ตามจินตนาการบุคคลพิการซ้อน ระดับ
อายุ 7-12 ปี   

นางสาวจินต์จุฑา เอ่ียมพินิจ สพฐ. 

๒๓ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ํามัน
ตามท่ีกําหนด บกพร่องทางร่างกายฯ 
ระดับชั้น อายุ 13-18ปี   

นางสาวสุพรรษา หมายดี สพฐ. 

๒๔ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขัน 
การตอบคําถามหมวดประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย บุคคลพิการซ้อน  
ระดับชั้น อายุ 13-18 ปี 

นางสาวสุพรรษา หมายดี สพฐ. 

๒๕ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวด
ร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ ระดับชั้น อายุ 13-18 ปี 

นางสาวสุพรรษา หมายดี สพฐ. 



๔๓ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

๒๖ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการตอบคํา 
ถามหมวดธงอาเซียน บกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับชั้นอายุ 13-18 ปี 

นางสาวสุพรรษา หมายดี สพฐ. 

๒๗ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ
ประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุก
ประเภทความพิการ ระดับชั้น อายุ 3-6 
ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

นางหนึ่งฤทัย  ดีใจ สพฐ. 

๒๘ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้)  
รวมทุกประเภทความพิการ ระดับชั้นอายุ 
7-12 ปีงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

นางหนึ่งฤทัย  ดีใจ สพฐ. 

๒๙ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการปั้นดินน้ํามันตามที่
กําหนดบุคคลออทิสติก  ระดับชั้น อายุ 3-
6 ปี 

นายจักรพงษ์ ปันทวัง สพฐ. 

๓๐ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การแข่งขัน
ปั้นดินน้ํามัน ตามท่ีกําหนด บกพร่อง
ทางการได้ยิน ระดับชั้น อายุ 7 - 

นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา สพฐ. 

๓๑ ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด
มารยาทงามอย่างไทย (การไหว้)รวมทุก
ประเภทความพิการ ระดับชั้น อายุ3-6 ปี 
ครั้งที่ 69 

นางปภาวรินท์  สุวรรณเจริญ สพฐ. 



๔๔ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

๓๒ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ การแข่งขันปั้นดินน้ํามัน ตามที่
กําหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 
6 ปี งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 
2562 ระดับชาติ (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวนภาพร  กระมล สพฐ. 

๓๓ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสีบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้น
อายุ 7-12 ปี งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 
2562 ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

นางสาวสุทธิดา  ชัยชาญ สพฐ. 

๓๔ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ
ประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุก
ประเภทความพิการ  ระดับชั้นอายุ 7-12 
ปี งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

นางสาวสุทธิดา  ชัยชาญ สพฐ. 

๓๕ ครผูู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 2กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้)  
รวมทุกประเภทความพิการ ระดับชั้นอายุ 
7-12 ปีงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ  
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
2562 ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

นางสาวสุทธิดา  ชัยชาญ สพฐ. 



๔๕ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

๓๖ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขัน การตอบคําถาม
หมวดประเพณีวัฒนธรรมไทย สติปัญญา
ระดับชั้นอายุ 7-12 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน  ปิ่นหอม สพฐ. 

๓๗ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขัน การตอบคําถาม
หมวดประเพณีวัฒนธรรมไทย สติปัญญา
ระดับชั้นอายุ 13-18 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน  ปิ่นหอม สพฐ. 

๓๘ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย 
13-18 ปี งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน  ปิ่นหอม สพฐ. 

๓๙ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขัน ปั้นกินน้ํามัน 
สติปัญญาระดับชั้นอายุ 3-6 ปี งาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน  ปิ่นหอม สพฐ. 

๔๐ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการเต้น
ประกอบเพลงรวมทุกประเภทความพิกา
ระดับชั้น อายุ 13-18ปี 

นางสาวปุณยนุช  บุญเย็น สพฐ. 

๔๑ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขัน
ปั้นดินน้ํามัน ตามท่ีกําหนด บกพร่อง
ทางการได้ยิน ระดับชั้น อายุ 7-12 ปี 

นางสงกรานต์ ธรรมโหร สพฐ. 

๔๒ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
ประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 
ประเภทบกพร่องออทิสติก ครั้งที่ 69 

นายธรรศพล  เอกชัยวรวุฒิ สพฐ. 



๔๖ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

๔๓ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรม 
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ 
ระดับชั้น อายุ 7 - 12 ปีงานศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

นายธรรศพล  เอกชัยวรวุฒิ สพฐ. 

๔๔ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ํามัน
ตามท่ีกําหนด บกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับชั้น อายุ 3-6ปี   

นายนัธวัช สมภักด ี สพฐ. 

๔๕ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันระบายสี
รูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ3-6ปี 

นายนัธวัช สมภักด ี สพฐ. 

๔๖ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดร้องเพลง 
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น อายุ13-
18ปี 

นายนัธวัช สมภักด ี สพฐ. 

๔๗ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขัน การตอบคําถาม
หมวดประเพณีวัฒนธรรมไทย บุคคลอทิ
สติกระดับชั้นอายุ 7-12 ปี งาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

นายชัยพัฒนา      ชัยยงค์ สพฐ. 

๔๘ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพระบายสี
บุคคลอทิสติกระดับชั้นอายุ 13-18ปี 
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

นายชัยพัฒนา      ชัยยงค์ สพฐ. 

๔๙ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการแข่งขัน การตอบคําถาม
หมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
บกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น อายุ 
13-18 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 

นางสาววิภา  ปิยะสา สพฐ. 



๔๗ 
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๕๐ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการแข่งขัน การตอบคําถาม
หมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย  
บุคคลพิการซ้อน ระดับชั้น อายุ 7-12 ปี 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

นางสาววิภา  ปิยะสา สพฐ. 

๕๑ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน 
ปั้นดินน้ํามัน  ตามที่กําหนด  บกพร่อง
ทางร่างกายฯ  ระดับชั้น อายุ 3-6 ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

นางสาววิภา  ปิยะสา สพฐ. 

๕๒ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดร้อง
เพลง  บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น 
อายุ 7-12 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 

นางสาววิภา  ปิยะสา สพฐ. 

๕๓ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดร้อง
เพลง  บกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น 
อายุ 7-12 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 

นางสาววิภา  ปิยะสา สพฐ. 

๕๔ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการแข่งขัน การตอบคําถาม
หมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
บกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น อายุ 
13-18 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 

นางสาววิภา  ปิยะสา สพฐ. 



๔๘ 
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๕๕ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันปั้นดิน
น้ํามันบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้น 
อายุ 13-18 ปี งานงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

นางสาวประนอม  ไพรวรรณ สพฐ. 

๕๖ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม แข่งขันวาดภาพ
ระบายสี บกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น 
อายุ 7 - 12 ปี  ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

นายนิติพัฒน์  พิพัฒน์ภัทรกุล สพฐ. 

๕๗ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรม การประกวดเต้น
ประกอบเพลง รวมทุกความพิการ 
ระดับชั้นอายุ 13 -18 ปี งานศิลปะหัต
กรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69 

นางสาวธัญวรรณ  ใจดี สพฐ. 

๕๘ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรม การการแข่งขันการ
ตอบคําถามหมวดธงชาติอาเซียน บุคคล
พิการซ้อนระดับชั้นอายุ 13 -18 ปี เดี่ยว
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้ง
ที่ 69 

นางสาวลภัสรดา  แสงอุไรธนา สพฐ. 

๕๙ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับชั้น อายุ 7-12 ปี 
 

นางสาวอารยา  พิมพ์ทอง สพฐ. 

๖๐ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่า
นิทาน ชั้น ป.1-6 ประเภทบกพร่องออทิ
สติก ครั้งที่ 68 

นางวิลาวัลย์ แก้วธาน ี สพฐ. 



๔๙ 
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๖๑ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
ประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 
ประเภทบกพร่องออทิสติก ครั้งที่ 69 

นางวิลาวัลย์ แก้วธาน ี สพฐ. 

๖๒ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ํามัน 
สติปัญญาระดับชั้นอายุ 13-18 ปี งาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

นายวิทยา  ซุยซวง สพฐ. 

๖๓ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขัน
ปั้นดินน้ํามัน ตามท่ีกําหนด บุคคลออทิ
สติก ระดับชั้น อายุ 7-12 ป ี

นางสาวกมลรัตน์ วรรณหลวง สพฐ. 

๖๔ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
บกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น อายุ13-
18 ปี 

นางสาวกมลรัตน์ วรรณหลวง สพฐ. 

๖๕ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรีบญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 5 กิจกรรม การ
แข่งขัน วาดภาพระบาลสีคราม
จินตนาการ สติปัญญา 13-18 ปี ปี
2562 

นายสุบรรณ์  สําเภา สพฐ. 



๕๐ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

๖๖ ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มี
ความต้องการจําเป็นพิเศษเพ่ือการศึกษา
ของจังหวัดศรีสะเกษ ยอดเยี่ยม 

1.นางสาวชุลีพร วงศ์อนุ 
2. นางสาวอารีย์ หงษ์คํา 
3. นางสาวยุภา  ลําพูล 
4. นางสาวจันจิรา สีลับสี 
5. นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง 
6. นางสาววิภา ปิยะสา 
7. นายนิรันดร์  โพธิราช 
8. นายสายชล ผาดวงดี 
9. นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา 
10.นายวิทยา  ซุยซวง 
11. นางหนึ่งฤทัย ดีใจ 
12. นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรี 
13. นางสาวจินต์จุฑา เอ่ียมพินิจ 
14. นางสาวสุพรรษา หมายดี 
15. นางปภาวรินท์ สุวรรณเจริญ 
๑๖.นางสาวกนกวรรณ   ศรีเลิศ 
๑๗.นางสาวอรนุช  ลออพันธ์สกุล 
๑๘.นายจักรพงษ์ ปันทวัง 

สํานักงานจังหวัด 

 

4.4 ผลงานนักเรียน 

1. การแข่งขันทักษะกลไกลและแอร์โรบิค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี 2562 ระหว่าง วันที่ 11-12 

กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 

                          สรุปจํานวนเหรียญและรางวัล 

ลําดับที่ รางวัล จํานวนรางวัล หมายเหตุ 

1 ชนะเลิศเหรียญทอง  4  

2 รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงิน 2  

3 รองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง 2  

4 รางวัลอันดับที่ 4 1  

5 รางวัลอันดับที่ 5 1  

6 รางวัลอันดับที่ 6 1  

รวมทั้งสิ้น 11  



๕๑ 
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ผลสรุปการแข่งขันทักษะกลไกลและแอร์โรบิคส์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี 2562 ระหว่าง วันที่ 11-

12 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

ที ่ รายการ ชื่อ-สกลุ รุ่นอายุ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 
1. ปาเป้าผนัง เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์ภักด ี 8-11ปี

(หญิง) 
อันดับที่ 6  

2. กลิ้งลูกบอลผ่านเสาธง 1.เด็กชายสุรชาติ  โปร่งจิต 
2.เด็กชายอัจฉริยะ  พิฉิมทธาร ี

8-11ปี
(ชาย) 

-เหรียญทอง 
-อันดับที่ 5 

 

3. กลิ้งลูกบอลผ่านเสาธง เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์ภักด ี 8-11ปี
(หญิง) 

-เหรียญเงิน  

4. แตะลูกบอลผ่านเสาธง เด็กชายสรุชาติ  โปร่งจติ 8-11ปี
(ชาย) 

-เหรียญทอง  

5. แตะลูกบอลผ่านเสาธง เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์ภักด ี 8-11ปี
(หญิง) 

อันดับที่ 4  

6. ย้ายลูกเทนนสิ เด็กชายสรุชาติ  โปร่งจติ 8-11ปี
(ชาย) 

-เหรียญทองแดง  

7. บอดี้โบวลิ่ง เด็กชายอัจฉริยะ  พิฉิมทธาร ี 8-11ปี
(ชาย) 

-เหรียญทอง 
 

 

8. กลิ้งม้วนตัว เด็กชายอัจฉริยะ  พิฉิมทธาร ี 8-11ปี
(ชาย) 

-อันดับที่ 5  

9. กลิ้งบอลชนPin 
(แบบนอนคว่ํา) 

เด็กชายสรุิยันต์ สิมล ี 8-11ปี
(ชาย) 

-เหรียญทอง 
 

 

10. กลิ้งบอลชนPin 
(แบบยืน) 

เด็กชายสรุิยันต์ สิมล ี 8-11ปี
(ชาย) 

-เหรียญทองแดง  

11. แอร์โรบิคส ์ 1.เด็กชายสุรยิันต์ สมิล ี
2.เด็กชายสุรชาติ  โปร่งจิต 
3.เด็กชายธนกฤต ดีรัศม ี
4.เด็กชายอัครพัชร โอษะคลัง 
5.เด็กหญิงสริินยา วิริยะ 

อายุไม่เกิน
15ป ี

เหรียญเงิน  
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2. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์29      

จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

      2.1 รางวัลระดับเหรียญทอง 

ลําดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
1 การแข่งขันระบายสี

รูปภาพ บกพร่อง
ทางการได้ยิน อายุ 3 
- 6 ป ี

90.2 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายอัครพัชร   โอษะ
คลัง 
 

1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชอบ
เสียง 
  

2 การแข่งขันระบายสี
รูปภาพ บุคคลพิการ
ซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 

98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  อาจเอี่ยม 
 

1. นายนัธวัช  สมภักด ี
  

3 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี บกพร่อง
ทางการได้ยิน อายุ 7 
- 12 ป ี

84 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงพิมปภา  สกุลรัมย์ 
 

1. นายศุภฤกษ์  ดีมาก 
  

4 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี บกพร่อง
ทางสติปัญญา อายุ 
13-18 ป ี

84.6 ทอง 5 1. นายอินทัช   จันทริสัย 
 

1. นาสุบรรณ์   สําเภา 
  

5 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี บกพร่อง
ทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ อายุ 7 - 12 
ปี 

84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุรักษ์  กระออน 
 

1. นายสมพร  ผัดแก้ว 
  

6 การประกวดเต้น
ประกอบเพลง รวม
ทุกประเภทความ
พิการ อายุ 3 - 6 ปี 

96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   หงษ์
ศิลา 
2. เด็กหญิงมะลิสา  สุเสนา 
3. เด็กชายศุภกิตต์   สุโพธิ์ 
4. เด็กชายศุภฤกษ์   อินตะนัย 
5. เด็กหญิงแพรธารา  อินธิชิต 
 

1. นางสาวภรณ์ทิพย์   ชอบ
เสียง 
2. นางหนึ่งฤทัย  ดีใจ 
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ลําดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
7 การประกวดเต้น

ประกอบเพลง รวม
ทุกประเภทความ
พิการ อายุ 7 - 12 
ปี 

87.6 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงชนัดดา  อุตตะศรี 
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  ขันบุญ 
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงค์ภักดี 
4. เด็กชายสุรชาติ  โปร่งจิต 
5. เด็กชายสุริยันต์  สิมลี 
 

1. นางสาวสุทธิดา  ชัยชาญ 
2. นางสาวอรนุช  ลออพันธ์
สกุล 
  

8 การประกวดเต้น
ประกอบเพลง รวม
ทุกประเภทความ
พิการ อายุ 13-18 
ปี 

82 ทอง 5 1. เด็กชายกวินพัฒน์  ทิพย์
เรืองกุล 
2. นางสาวณัฐชา  แซ่ลิ้ม 
3. เด็กชายณัฐดนัย  อ่ินดี 
4. นางสาวพัชราภรณ์  เจียง
พงษ์ 
5. นายสุรชัย  มีศรี 
 

1. นางปุณยนุช  บุญเย็น 
2. นางสาธัญวรรณ   ใจดี 
  

9 การประกวดมารยาท
งาม อย่างไทย (การ
ไหว้) รวมทุกประเภท
ความพิการ อายุ 7 - 
12 ปี 

82 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงปนัดดา  วงค์ภัคดี 
2. เด็กชายสุริยันต์  สิมลี 
 

1. นางสาวสุทธิดา  ชัยชาญ 
2. นางหนึ่งฤทัย  ดีใจ 
  

10 การประกวดมารยาท
งาม อย่างไทย (การ
ไหว้) รวมทุกประเภท
ความพิการ อายุ 
13-18 ป ี

82 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวนุชาวดี  นาคก่ิง 
2. นายพิทักษ์ชัย  โครตเจริญ 
 

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง
อรพิน  ปิ่นหอม 
2. นางปุณยนุช  บุญเย็น 
  

11 การประกวดร้อง
เพลง บกพร่อง
ทางการเห็น อายุ 7 - 
12 ปี 

82 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงปภาดาวลัย  สาธ ุ
 

1. นางสาววิภา  ปิยะสา 
  

12 การประกวดร้อง
เพลง บกพร่อง
ทางการเห็น อายุ 
13-18 ป ี

87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิภา  บุญเพ็ง 
 

1. นางสาวกนกวรรณ  ศรี
เลิศ 
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ลําดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
13 การประกวดร้อง

เพลง บกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ 7 - 
12 ปี 

94 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงพันธ์ภษา  หงษ์ทอง 
 

1. นางสาววิภา  ปิยะสา 
  

14 การประกวดร้อง
เพลง บกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ 13-
18 ปี 

90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรหมพิทักษ์  วรรณ
มาศ 
 

1. นายนัธวัช  สมภักด ี
  

15 การประกวดร้อง
เพลง บกพร่องทาง
พฤติกรรมหรือ
อารมณ์ อายุ 13-18 
ปี 

85.2 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายดุลยวัต  พรรณา 
 

1. นางสาวสุพรรษา  หมาย
ดี 
  

16 การประกวดร้อง
เพลง บุคคลออทิสติก 
อายุ 13-18 ปี 

87 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายกวินพัฒน์   ทิพย์
เรืองกุล 
 

1. นายนิรันดร์  โพธิราช 
  

17 การแข่งขันปั้นดิน
น้ํามัน ตามที่กําหนด 
บกพร่องทางการได้
ยิน อายุ 7 - 12 ปี 

82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาพร  ภูคําไพ 
2. เด็กหญิงพิมปภา  สกุลรัมย์ 
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงษ์
เจริญ 
 

1. นางสาวทิพยา
ภรณ์  สิทธิจินดา 
2. นางสงกรานต์  ธรรมโหร 
  

18 การแข่งขันปั้นดิน
น้ํามัน ตามที่กําหนด 
บกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ 3 - 
6 ปี 

91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  พรมเมือง 
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ชาติสมร 
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ศรแก้ว 
 

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง
อรพิน   ปิ่นหอม 
2. นายนัธวัช  สมภักด ี
  

19 การแข่งขันปั้นดิน
น้ํามัน ตามที่กําหนด 
บกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ 7 - 
12 ปี 

82.8 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายก้องกังวาล  พรมมา 
2. เด็กชายวรินทร  ลิลาส 
3. เด็กหญิงอรัญญา  กาสะหลั่ง 
 

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง
อรพิน   ปิ่นหอม 
2. นางปุณยนุช  บุญเย็น 
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ลําดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
20 การแข่งขันปั้นดิน

น้ํามัน ตามที่กําหนด 
บกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ 13-
18 ปี 

82.5 ทอง 5 1. นางสาวจินตนา  โสภาพ 
2. เด็กหญิงชนัดดา  อุตตะศรี 
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปุญญา 
 

1. นางสาว
ประนอม  ไพรวรรณ 
2. นายวิทยา  ซุยซวง 
  

21 การแข่งขันปั้นดิน
น้ํามัน ตามที่กําหนด 
บกพร่องทางร่างกาย
ฯ อายุ 3 - 6 ปี 

89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพล  แสนเจริญ 
2. เด็กชายรชฏ  ขวัญใจมณี
รักษ์ 
3. เด็กชายอธิพงษ์  แสงสอน 
 

1. นางสาววิภา  ปิยะสา 
2. นางสาวนภาพร  กระมล 
  

22 การแข่งขันปั้นดิน
น้ํามัน ตามที่กําหนด 
บกพร่องทางร่างกาย
ฯ อายุ 13-18 ปี 

82.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์พันธ์  บุญหนัก 
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองบุตร 
3. เด็กชายอภิรักษ์  ปราณีตพล
กลัง 
 

1. นางสาวสุพรรษา  หมาย
ดี 
2. นางสาวอารีย์  หงษ์คํา 
  

23 การแข่งขัน ชี้หรือ
บอกชื่อจากบัตรภาพ
หมวดสัตว์ หมวด
ผลไม้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
บกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ 3 - 
6 ปี 

95 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายพลช   โกกะพันธ์ 
 

1. นางสาวจินต์จุฑา  เอ่ียม
พินิจ 
  

24 การแข่งขัน ชี้หรือ
บอกชื่อจากบัตรภาพ
หมวดสัตว์ หมวด
ผลไม้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
บกพร่องทางร่างกาย
ฯ อายุ 3 - 6 ปี 

90 ทอง 11 1. เด็กชายเมธา  ฉ่ําโสฬส 
 

1. นางสาวภรณ์ทิพย์   ชอบ
เสียง 
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ลําดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
25 การแข่งขนั ชี้หรือ

บอกชื่อจากบัตรภาพ
หมวดสัตว์ หมวด
ผลไม้ หมวดของใช้ใน
ชีวิตประจําวัน บุคคล
ออทิสติก อายุ 3 - 6 
ปี 

80 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐพัชร์   พวงท้าว 
 

1. นางสาวรัฐช
ณันท์   พิทักษ์โคชญากุล 
  

26 การแข่งขัน การตอบ
คําตอบหมวด
ประเพณีวัฒนธรรม 
ของไทย บกพร่อง
ทางสติปัญญา อายุ 
7 - 12 ปี 

97.3 ทอง 4 1. เด็กชายวิศรุด  บุดดี 
 

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง
อรพิน  ปิ่นหอม 
  

27 การแข่งขัน การตอบ
คําตอบหมวด
ประเพณีวัฒนธรรม 
ของไทย บกพร่อง
ทางสติปัญญา อายุ 
13-18 ป ี

98 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงวราภรณ์  เกษะ 
 

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง
อรพิน   ปิ่นหอม 
  

28 การแข่งขัน การตอบ
คําตอบหมวด
ประเพณีวัฒนธรรม 
ของไทย บกพร่อง
ทางร่างกายฯ อายุ 7 
- 12 ป ี

98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  กําแพง
ใหญ่ 
 

1. นายสายชล  ผาดวงดี 
  

29 การแข่งขัน การตอบ
คําตอบหมวด
ประเพณีวัฒนธรรม 
ของไทย บกพร่อง
ทางร่างกายฯ อายุ 
13-18 ป ี

98 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวอมลวรรณ  สวิงทอง 
 

1. นางสาววิภา  ปิยะสา 
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ลําดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
30 การแข่งขัน การตอบ

คําตอบหมวด
ประเพณีวัฒนธรรม 
ของไทย บกพร่อง
ทางการพูดและภาษา 
อายุ 7 - 12 ปี 

87.72 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายปัณณธร  หนองกก 
 

1. นายสมพร  ผัดแก้ว 
  

31 การแข่งขัน การตอบ
คําตอบหมวด
ประเพณีวัฒนธรรม 
ของไทย บุคคลออทิ
สติก อายุ 7 - 12 ปี 

93.82 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญา
วัง 
 

1. นายชัยพัฒนา   ชัยยงค์ 
  

32 การแข่งขัน การตอบ
คําตอบหมวด
ประเพณีวัฒนธรรม 
ของไทย บุคคลพิการ
ซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 

98.02 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายอาทิตย์  จําปาหอม 
 

1. นางสาววิภา  ปิยะสา 
  

33 การแข่งขัน การตอบ
คําตอบหมวด
ประเพณีวัฒนธรรม 
ของไทย บุคคลพิการ
ซ้อน อายุ 13-18 ปี 

97 ทอง 4 1. เด็กชายวินัย  เกษี 
 

1. นางสาวสุพรรษา  หมาย
ดี 
  

34 การแข่งขัน การตอบ
คําคําถามหมวดธง
ชาติอาเซียนบกพร่อง
ทางสติปัญญา อายุ 
13-18 ป ี

98.6 ทอง 4 1. เด็กชายรุ่งนคร  ธรรมธร 
 

1. นางสาวสุพรรษา  หมาย
ดี 
  

35 การแข่งขันวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint 
ตามจินตนาการ 
บกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ 13-
18 ปี 

90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรหม
พิทักษ์   วรรณมาศ 
 

1. นายนธวัช  สมภักด ี
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ลําดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
36 การแข่งขันวาดภาพ

ด้วยโปรแกรม Paint 
ตามจินตนาการ 
บกพร่องทางร่างกาย
ฯ อายุ 7 - 12 ปี 

92.6 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงศุภิสรา  บุรัมย์ 
 

1. นายทรรศพล  เอกชัยว
ราวุฒิ 
  

 

2.2 รางวัลระดับเหรียญเงิน 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
1 การแข่งขันระบายสี

รูปภาพ บกพร่องทาง
ร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 

73 เงิน 7 1. เด็กชายรพีพัฒน์  สีนวน 
  

1. นางสาวอารีย์  หงษ์คํา 
  

2 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี บกพร่องทาง
ร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 

79.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงเดือนนภา  เศษ
ศรี 
  

1. นายนิติพัฒน์   พิพัฒน์
ภัทรกุล 
  

3 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี บกพร่องทาง
ร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 

75.8 เงิน 6 1. นายธนารีย์  พันมณี 
  

1. นางสาวกมล
รัตน์  วรรณหลวง 
  

4 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี บุคคลออทิสติก 
อายุ 13-18 ปี 

76.2 เงิน 5 1. นายจักรพงษ์  เทพอาษา 
  

1. นายชัยพัฒนา   ชัย
ยงค์ 
  

5 การประกวดมารยาทงาม 
อย่างไทย (การไหว้) รวม
ทุกประเภทความพิการ 
อายุ 3 - 6 ปี 

75.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิดาภา  สรรพศรี 
2. เด็กชายภากร  วงศ์จินดา 
  

1. นางสาวรัฐช
ณันท์  พิทักษ์โคชญากุล 
2. นางปภาว
รินท์  สุวรรณเจริญ 
  



๕๙ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

2.3 รางวัลระดับเหรียญทอง 

 

ลําดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 
7 - 12 ปี 

65.4 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสิรินดา  วิริยะ 
  

1. นางสาวสุทธิดา   ชัย
ชาญ 
  

2 การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ตาม
จินตนาการ บกพร่องทาง
สติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 

67.8 ทองแดง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 

1. เด็กชายกิตติพงษ์   เพชรอินทร์ 
  

1. นางสาวอารยา   พิมพ์
ทอง 
  

3 การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ตาม
จินตนาการ บุคคลพิการซ้อน 
อายุ 7 - 12 ปี 

61.2 ทองแดง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 

1. เด็กชายศุภวิชญ ์ ศรีกระหวัน 
  

1. นางสาวจินต์จุฑา  เอี่ยม
พินิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ผลงานสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๖๒ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ข ผลงานผู้บริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ค ผลงานครูและบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
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๖๕ 
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๖๖ 
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๖๗ 
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๖๘ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 
 
 
 



๖๙ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 
 
 
 



๗๐ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 
 
 
 



๗๒ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 
 
 
 
 

 
 
 



๗๓ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ค ผลงานนักเรียน 

 

 
 
 

 
 



๗๔ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 

 
 
 
 



๗๕ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 
 
 
 



๗๖ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 
 
 
 



๗๗ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 
 
 
 



๗๘ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 
 
 
 



๗๙ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 
 
 



๘๐ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 
 
 
 



๘๑ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 
 
 
 



๘๒ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 
 
 

 



๘๓ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 
 
 
 



๘๔ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

 
 
 
 

 
 

 



๘๕ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562 

คณะที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทํา สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา ๒๕๖2  

 

คณะที่ปรึกษา  
๑. นายธนภัทร  ส่งเสริม      ประธานกรรมการสถานศึกษา 
๒. นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์  กรรมการสถานศึกษา 
๓. นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดศรีสะเกษ 

คณะผู้จัดทําสารสนเทศ 
๑. นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดศรีสะเกษ 
๒. นางสาวอารีย์ หงษ์คํา   ครู คศ.2 
๓. นายนิรันดร์ โพธิราช            ครู คศ.2 
๔. นายชูเกียรติ  สังขะพงษ์  ครู คศ.๑ 
๕. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชอบเสียง  ครู คศ.๑ 
๖. นางณัสตรี  สังขะพงษ์            ครู คศ.๑ 
๗. นางสาวนภาพร  กระมล  ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 
 

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศกึษา 2562  


