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ส่วนที่ 1 
 

บริบทและสภาพการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 

1.  สภาพทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ 
 

     1.1 ที่ต้ังและอาณาเขต 
จังหวัดศรีสะเกษ ต้ังอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือเรียกว่า “อีสานใต้”    

ของประเทศไทยระหว่างเส้นรุ้งท่ี ละติจูด) 14-15 องศาเหนือ(และเส้นแวงท่ี 104-105 องศาตะวันออก อู่
เหนือระดับน้้าทะเล 120 เมตร มีเนื้อท่ีท้ังหมด 8,839,97 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,987.50 ไร่ ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ5๕1 กิโลเมตร ทางรถยนต์ 571 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้ 

อาณาเขตติดต่อของจังหวัด 

ทิศเหนือ  เขตอ้าเภอราษีไศล อ้าเภอยางชุมน้อย กิ่งอ้าเภอศิลาลาด  

ติดต่อกับอ้าเภอค้อวัง อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร   

และอ้าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด   
ทิศใต้  เขตอ้าเภอภูสิงห์ อ้าเภอขุนหาญ อ้าเภอกันทรลักษ์ 

ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 
  ทิศตะวันออก  เขตอ้าเภอกันทรารมย์ อ้าเภอเบญจลักษ์ อ้าเภอโนนคูณ  

ติดต่อกับอ้าเภอน้้ายืน  จังหวัดอุบลราชธานี 
    ทิศตะวันตก  เขตอ้าเภออุทุมพรพิสัย อ้าเภอปรางค์กู่ อ้าเภอห้วยทับทัน 

อ้าเภอบงึบูรพ์ ติดต่อกับอ้าเภอรัตนบุรี อ้าเภอส้าโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร์ 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิประเทศ โดยท่ัวไปส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มอยู่ทางตอนเหนือและตอนกลางของ
จังหวัด ส่วนทางตอนใต้จะเป็นท่ีลาดชันและลูกคล่ืนลอนต้ืนสลับลาดชันพื้นท่ีท้ังหมด ของจังหวัดจะมีความลาด
ชัน จากทางตอนใต้ลงสู่แม่น้้ามูลทางตอนเหนือของจังหวัดสภาพดินร้อยละ 60 เป็นดินร่วนปนทรายท่ีมีการ
ระบายน้้าดี มีความอุดุมสมบูรณ์ต้่ามีเพียงร้อยละ4.5 ของพื้นท่ีจังหวัดเท่านั้น ท่ีมีระดับความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลางถึงค่อนข้างสูง ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 35.5 เป็นดินภูเขาและเทือกเขาซึ่งท้าการกสิกรรมได้ 
เพียงบางส่วน มียอดเขาสูงท่ีสุดของจังหวัด คืดยอดเขาพนมตาเมือน ในเขตอ้าเภอขุนหาญ 673 เมตร และมี
แนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย รวม 127 กม.(อ.กันทรลักษ์76 กม อ. ขุนหาญ 18 กม. 
และ อ.ภูสิงห์ 33 กม.) 

  สภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปของจังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศร้อนจัดในฤดู
ร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยมักจะตกหนักในพื้นท่ี
ตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัด ส่วนพื้นท่ีทางตอนเหนือของจังหวัดจะมีปริมาณฝนตกน้อย และไม่ค่อย
สม่้าเสมอ โดยเฉล่ียแล้วในปีหนึ่งๆ จะมีฝนตก 100 วัน ปริมาณฝนเฉล่ีย 1,200-1,400 มิลลิเมตรต่อปี 
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อุณหภูมิต้่าสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส เฉล่ียประมาณ 26-28 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพันธ์เฉล่ียร้อยละ 66-73 

แหล่งทรัพยากรที่ส าคัญ : แหล่งน้ า/ลุ่มน้ า ป่าไม้ แหล่งแร่อื่นๆ 
จังหวัดศรีสะเกษ มีแหล่งน้้าท่ีส้าคัญและมีผลต่อกิจกรรมการเกษตร การประมง ดังนี้ 

แม่น้้ามูล ต้นน้้าเกิดจากเทือกเขาดงพญาเย็นในท้องท่ีอ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไหลเข้าสู่จังหวัดศรี
สะเกษ บริเวณอ้าเภอราษีไศล ไหลผ่านอ้าเภอยางชุมน้อย อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ และอ้าเภอกันทรารมย์ แล้ว
ไหลไปบรรจบแม่น้้าชี ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี พื้นท่ีทางทิศเหนือของแม่น้้ามูลลักษณะเป็นท่ีราบลุ่ม  มีสภาวะน้้า
ท่วมขังในฤดูฝน 

ลุ่มน้้าห้วยทับทัน ไหลมาจากอ้าเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัด 
สุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษในเขตอ้าเภออุทุมพรพิสัย ไหลลงไปบรรจบแม่น้้ามูลบริเวณอ้าเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ 

ลุ่มน้้าห้วยส้าราญ ไหลมาจากเขตอ้าเภอปรางค์กู่ ผ่านอ้าเภอเมืองศรีสะเกษ แล้วไหลลง  
แม่น้้ามูล ท่ีเขตอ้าเภอเมืองศรีสะเกษ 

ห้วยศาลา เป็นแหล่งน้้าธรรมชาติท่ีดัดแปลงท้าเป็นเข่ือนเก็บน้้าท่ีไหลมาจากห้วยส้าราญและ  
มีต้นน้้าจากห้วยพนมดงรัก สามารถบรรจุน้้าได้สูงสุด 52.5 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นท่ีท้าการชลประทาน 
จ้านวน 20,400 ไร่ มีน้้าตลอดปี 

เข่ือนราษีไศล เป็นเข่ือนคอนกรีต มีบานประตูระบายน้้า 7 บาน กั้นแม่น้้ามูลท่ีบ้านห้วย-     
บ้านดอน ต้ังอยู่ อ้าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เข่ือนเริ่มเก็บกักน้้าในปี พ.ศ. 2536 

พื้นท่ีปุาไม้ของจังหวัดศรีสะเกษ  ลักษณะปุาไม้ของจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่เป็นปุาโปร่ง 
 ประกอบด้วยปุายาง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้กระบาก และไม้เบญจพรรณ จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นท่ีปุาไม้แยก
เป็นปุาอนุรักษ์ (3 แห่ง 472,075 ไร่) ปุาสงวน (4 ปุา 92,042 ไร่) ปุาชุมชน (อยู่ในเขตปุาสงวน 25,621 
ไร่, ปุาไม้ 1,845 ไร่, ปุาสาธารณะประโยชน์ 7,094 ไร่) ปุาเศรษฐกิจ (Zone E: 825,246 ไร่) พื้นท่ีปุาไม้ท่ี
สมบูรณ์ร้อยละ 11.67 ของพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษจ้านวน 200,272.00 ไร่ 

 

     1.3  สังคมวัฒนธรรม   เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง 
สภาพทางสังคมวัฒนธรรม  จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดท่ีมีลักษณะพิเศษเพราะความ 

หลากหลายของชนเผ่าต่างๆ ในพื้นท่ี ได้แก่ ส่วย เขมร ลาว และเยอ จึงเรียกขานกันอีกช่ือหนึ่งว่า”ดินแดนส่ี
เผ่าไทย”วิถีชีวิตของกลุ่มชนลาว เขมร ส่วย เยอ จัดเป็นความหลากหลายของวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในภาษา 
ศิลปกรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี เครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท่ียังคงมนต์เสน่ห์ไว้ได้ไม่เส่ือม
คลาย 

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดท่ีมีโบราณสถานท่ีเป็นอารยขอมโบราณ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น 
แหล่งท่องเท่ียว โดยเน้นการเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านวัฒนธรรม 
ท่ีสอดคล้องกับ วีถีชีวิตของชุมชน และมีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทย เพิ่อแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ และการ
แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้านประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
มีประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามสืบทอดกันยาวนานจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้ 

งานเทศกาลดอกล าดวน จัดขึ้นเป็นประจ้าระหว่างวันท่ี 15–17 มีนาคมของทุกปี ณส
วนสมเด็จศรีนครินทร์ เป็นช่วงท่ีดอกล้าดวนในสวนก้าลังบาน ภายในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านส่ีเผ่า คือ เขมร ส่วย ลาว เยอ การออกร้านจ้าหน่ายสินค้าหัตถกรรม สินค้าพื้นเมือง การแสดงละคร
ประกอบแสงเสียงต้านานการสร้างเมือง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A8%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2536
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งานเทศกาลเงาะทุเรียนศรีสะเกษจัด ณ สนามหน้าท่ีว่าการอ้าเภอกันทรลักษ์ หรือ 
อ้าเภอขุนหาญ โดยจะจัดสลับกันแห่งละปีภายในจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น การออกร้านจ้าหน่ายพืชผักผลไม้
ศรีสะเกษนานาชนิด เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด สะตอ ยางพารา เป็นต้น การจัดขบวนแห่รถประดับด้วย
ผลไม้ การจัดนิทรรศการทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมคาราวานชมสวนชิมผลไม้ศรีสะเกษ จัดเป็นประจ้า
ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี 

การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟและควอเตอร์มาราธอนสู่ผามออีแดง บนเส้นทางขึ้นสู่เขาพระวิหาร  
ระหว่างหมู่บ้านภูมิซรอล-ผามออีแดง อ้าเภอกันทรลักษ์ เนื่องจากเป็นเส้นทางขึ้นเขาสู่ชายแดนท่ีต้องวิ่งฝุาสาย
หมอกในช่วงปลายฤดูฝน จึงนับเป็นเส้นทางท่ีท้าทายและเป็นสนามประลองก้าลังท่ีนักกีฬาวิ่งมาราธอนให้ความ
สนใจมาก จัดในวันอาทิตย์ สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนสิงหาคมของทุกปี 

การเมืองและการปกครองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   
ได้ก้าหนดให้มีการบริหารราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  โดยจ้าแนกตามประเภทการ
บริหาร  ดังนี้ 
ล าดับ 

ท่ี 
อ าเภอ 

เขตการปกครอง (แห่ง) 
ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน เทศบาล อบต. 

1 อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ 18 163 47 3 14 
2 อ้าเภอกันทรลักษ์ 20 279 23 2 19 
3 อ้าเภอเบญจลักษ์ 5 67 0 0 5 
4 อ้าเภอกันทรารมย์ 16 170 17 1 16 
5 อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 5 80 0 0 5 
6 อ้าเภอเมืองจันทร์ 3 52 0 0 3 
7 อ้าเภอขุขันธ์ 22 276 1 1 22 
8 อ้าเภอขุนหาญ 12 144 20 6 7 
9 อ้าเภอน้้าเกล้ียง      6 75 0 0 6 

10 อ้าเภอโนนคูณ 5 80 0 0 5 
11 อ้าเภอพยุห ์ 5 65 10 1 5 
12 อ้าเภอไพรบึง 6 80 16 1 6 
13 อ้าเภอภูสิงห์ 7 86 0 0 7 
14 อ้าเภอยางชุมน้อย 7 80 11 1 6 
15 อ้าเภอราษีไศล        13 190 16 1 13 
16 อ้าเภอวังหิน 8 126 1 1 7 
17 อ้าเภอห้วยทับทัน     6 81 8 1 6 
18 อ้าเภอบึงบูรพ์ 2 25 15 1 1 
19 อ้าเภอศิลาลาด 4 44 0 0 4 
20 อ้าเภอศรีรัตนะ 7 90 10 1 7 
21 อ้าเภออุทุมพรพิสัย 19 232 15 3 17 
22 อ้าเภอปรางค์กู่ 10 141 10 1 10 

รวม 206 2,626 220 25 191 
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ข้อมูลประชากร 
ในจังหวัดศรีสะเกษมีชุมชนหลายกลุ่มอาศัยอยู่ร่วมกัน ท้ังนี้เป็นผลมาจากการอพยพย้ายครัว

เข้ามาของคนเช้ือชาติต่างๆ ในอดีต แม้ปัจจุบันยังคงเห็นลักษณะเฉพาะทางกายภาพและวัฒนธรรมของกลุ่มคน
เหล่านั้นอยู่ กลุ่มคนท่ีว่านี้ได้แก่ ชาวลาว ชาวเขมรชาวส่วยหรือกูย และเยอ ในปี พ.ศ. 2553 มีจ้านวน
ประชากรรวมท้ังส้ิน 1,446,345 คน เป็นชาย 722,797 คน เป็นหญิง 723,54๘ คน 
พื้นที่รับผิดชอบ 22 อ าเภอ 
จ้านวนประชากร 
จากสถิติกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2552 
 

    1,446,484 คน   
ชาย 721,529 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.97 ของประชากรท้ังหมด 
หญิง  723,656 คนคิดเป็น ร้อยละ 50.03 ของประชากรท้ังหมด 
ประชากรกลุ่มเปราะบาง 
เด็ก (แรกเกิด-15 ปี)    301,046  คน 
ผู้สูงอายุ (60 ปี ขั้นไป)  156,208  คน 

ความหนาแน่นของประชากร 163.61 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร 
 
สภาพเศรษฐกิจ(การประกอบอาชีพ/รายได้) 
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ มีการขยายตัวเล็กน้อย ภาคการเกษตรมีผลผลิตออกสู่

ตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลไม้เริ่มมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาด ด้วยราคาผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักปรับตัวลดลง 
ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเล็กน้อย ด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของประชาชนขยายตัวเล็กน้อย
ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การลงทุนภาคเอกชนหดตัว เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมือง ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน ด้านการลงทุนภาคอุตสาหกรรม มีจ้านวนโรงงาน
อุตสาหกรรม 423 โรงงาน ทุนจดทะเบียนจ้านวน 3,294.687 ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) จังหวัดศรีสะเกษมีรายได้จากการจ้าหน่ายสินค้า OTOP 
ปีละประมาณ 1,356.798 ล้านบาท ในด้านภาคการค้าชายแดน จังหวัดศรีสะเกษมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศกัมพูชา และมีจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง้า อ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรท่ี
เป็นเส้นทางส้าคัญในการท่องเท่ียว การค้า การลงทุน ซึ่งสถานการณ์การค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวร
ช่องสะง้า นับต้ังแต่ปี 2544 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีมูลค่าการค้าในแต่ละปีเพิ่มสูงมาก โดยในปี 2544 มี
มูลค่ารวม 48.107 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2552 มีมูลค่ารวม 1 ,090.681 ล้านบาท (มูลค่าการส่งออก 
905.638 ล้านบาท มูลค่าการน้าเข้า 185.044 ล้านบาท) ประชากรร้อยละ 80 ของจังหวัดศรีสะเกษ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท้ังนี้เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 

 

อาชีพ นายจ้าง ร้อยละ 0.68 
 ลูกจ้างรัฐบาล ร้อยละ 10.19 
 ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 17.87 
 ด้านการเกษตร ท้านาฯ ท้างาน

ส่วนตัว 
ร้อยละ 41.49 

 ช่วยธุรกิจครัวเรือน ร้อยละ 29.06 
 อื่นๆ ร้อยละ 0.71 

เฉล่ียรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี 37,934.66 บาท/เดือน (สนง.พัฒนาชุมชนฯ 2552) 
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1.4  การคมนาคม 
 

การเดินทางในตัวเมือง 
มีรถสามล้อรับจ้างอยู่ท่ัวไป นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารจากตัวอ้าเภอเมืองศรีสะเกษไปยังอ้าเภอต่าง ๆ  

ทุกอ้าเภอและจังหวัดใกล้เคียงด้วย 
 

รถยนต์ 
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนน 

มิตรภาพ) ท่ีจังหวัดสระบุรี เข้าเส้นทางโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงหมายเลข ๒๔) เข้าตัวเมืองศรีสะเกษ รวม
ระยะทางประมาณ ๕๗๑ กิโลเมตร 

 

รถโดยสารประจ าทาง 
จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจ้าทางท้ังธรรมดาและปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสาย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต ๒) ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๘ ช่ัวโมง  
 

รถไฟ  
จากสถานีรถไฟหัวล้าโพง และสถานีรถไฟบางซื่อ มีรถธรรมดา รถเร็ว และรถด่วน สายกรุงเทพฯ-ศรี 

สะเกษ ระยะทาง ๕๑๕ กิโลเมตร 
   

ระยะทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
อุบลราชธานี  ๖๑  กิโลเมตร 
สุรินทร์   ๑๔๓  กิโลเมตร 
ยโสธร   ๑๕๙   กิโลเมตร 
 

    1.5  การศึกษา/วิจัย และแหล่งเรียนรู้ 

จังหวัดศรีสะเกษมีสถาบันการศึกษาท่ีมี ช่ือเสียงท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นศูนย์กลางแห่งการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาท้ังด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีหลายแห่ง และเป็นท่ี
ยอมรับ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ศรีสะเกษ  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ
เกษ  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาโรงเรียนเทคโนโลยีศรีสะเกษโรงเรียนศรีสะเกษ
บริหารธุรกิจฯลฯนอกจากนี้ยังมีสถาบันส้าหรับท้าการวิจัยท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษด้วย  เช่น ศูนย์วิจัย
พืชสวนศรีสะเกษสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ  
นอกจากนี้ จังหวัดศรีสะเกษยังมีแหล่งเรียนรู้มากมายต้ังอยู่ เช่น  

แหล่งเรียนรู้วัตถุโบราณและวัด ปราสาทเขาพระวิหารปราสาทวัดสระก้าแพงน้อย ปราสาทวัดสระ
ก้าแพงใหญ่ ปราสาทเยอ ปราสาทตาเล็ง ปราสาทปรางค์กู่ วัดพระธาตุเรืองรอง พระบาทภูน้้าพุ วัดปุามหาเจ
ดียืแก้ว(วัดล้านขวด) บ้านขุนอ้าไพ พาณิชย์ 

แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ผามออีแดง สวนสมเด็จศรีนครินทร์ สวนสัตว์
ศรีสะเกษศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้้าจังหวัดศรีสะเกษ (SISAKET AQUARIUM)น้้าตกห้วยจันทร์น้้าตกส้าโรงเกียรติ 
สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ปุา อ่างเก็บน้้าห้วยตามาย พลาญจ้าปา สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้้า) 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9&source=web&cd=3&ved=0CDMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fsisakethort.blogspot.com%2F2010%2F03%2Fblog-post.html&ei=46EbUNiOCc7LrQfitICQCg&usg=AFQjCNHWxV98GXHVj29CV7wOOaILCNwhdQ
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9&source=web&cd=3&ved=0CDMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fsisakethort.blogspot.com%2F2010%2F03%2Fblog-post.html&ei=46EbUNiOCc7LrQfitICQCg&usg=AFQjCNHWxV98GXHVj29CV7wOOaILCNwhdQ
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9&source=web&cd=4&ved=0CDQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.dld.go.th%2Flssr_sri%2F&ei=46EbUNiOCc7LrQfitICQCg&usg=AFQjCNE0R7sJlCPFYgFEO-lzXWromrQsUA
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     1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 

วิสัยทัศน์จังหวัดศรีสะเกษ 
" เมืองน่าอยู่ ประตูการค้า การท่องเท่ียว อารยธรรมขอมโบราณ 

 เป็นเลิศด้านกีฬา น้าสินค้าเกษตรมาตรฐาน และปลอดภัยสู่ครัวโลก " 
 

ค่านิยมจังหวัดศรีสะเกษ 
 “มองการณ์ไกล ใส่ใจบริการ ท้างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตมีคุณธรรม น้อมน้าความพอเพียง” 
 

พันธกิจจังหวัด 
- สร้างความมั่นคงมั่งค่ัง ความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ ร่มรื่นด้วยพื้นท่ีสีเขียว 
- ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
- ส่งเสริมสุภาพ สนับสนุนการศึกษา และกีฬาของจังหวัด 
- ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมท้ังสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
- บูรณาการการท้างานของหน่วยงานราชการ และเอกชนเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผล 

สัมฤทธิ์ 
      เนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย และมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเกษตรหลายประการ ในการพัฒนาร่วมกับประชาชน จึงเน้นความสอดคล้องเช่ือมโยง
กับการท้ามาหากินและการผลิตสินค้าเกษตรแบบด้ังเดิม ท่ีเน้นใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักรตามวิถีศรีสะ
เกษ แต่เพิ่มทักษะและมูลค่าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ท้าให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีมีความสุข แม้จะไม่ร่้ารวยเหมือนท่ีอื่น โดยจะมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา ซึ่งการใช้เครื่องมือดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการพัฒนาจังหวัดท่ีมุ่งไปสู่เปูาประสงค์
สุดท้าย เพื่อให้ "ชาวศรีสะเกษ กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด" โดยขยายความได้ ดังนี้ 
          กินอิ่ม คือ การมีเศรษฐกิจท่ีพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ ประชาชนผลิตอาหารอย่างเพียงพอส้าหรับ
อุปโภคบริโภค ท่ีเหลือจะน้าไปจ้าหน่ายประชาชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร / ท่ีอยู่อาศัยและสามารถดูแล
ตนเองได้ 
          นอนอุ่น คือ การมีสุขภาพดี และฝันดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีปัญหายาเสพติด 
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีความสุขมีความมั่นคงในชีวิต รวมท้ังประชาชนรักการออกก้าลังกายหรือเล่น
กีฬา 
          ทุนมี ได้แก่ ทุนทางท่ีดิน ทุนท่ีเป็นตัวเงิน ทุนทางปัญญา รวมท้ังทุนทางสังคม ไม่หมดหวังส้ินคิด ทุน
ท้าให้เกิดรายได้ท่ีมั่นคงมีความร่วมมือระหว่างกัน อันเช่ือมโยงมิติความมั่นคงของประเทศได้ 
          หนี้หมด ก็คือ เมื่อประชาชนมีรายได้ก็จะปลอดจากหนี้สิน เป็นความสุขของประชาชน ทุกข์หมดไป 
      ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความเช่ือมโยงซึ่งกันและกนั ต้องมีการบูรณาการงานของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน และ
น้อมน้าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ชีวิตประจ้าวัน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเสมอ เนื่องจากเป็นหน้าท่ีของประชาชนท่ีสามารถ
ช่วยกันในการพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

จังหวัดศรีสะเกษ ได้น้าแนวทางในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล บูรณาการเข้าด้วยกัน โดยวางต้าแหน่งทางการพัฒนา (Positioning) ตามวิสัยทัศน์ข้างต้น 
และก้าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดไว้ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
1.1ประชาชนมรอาชีพและรายได้เพิ่มข้ึน 
1.2 ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2.1 เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2.2 ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็งพึ่งพา 

ตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   3.1 มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการ 

ด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักาาความสงบเรียบร้อย 

4.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.2 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
4.3 สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
4.4 ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติ และผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพย์สิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยภาครัฐ 
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ภาพรวมสถานศกึษา 
 

 
2. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การก้ากับ ดูแล ของส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีประวัติ
ความเป็นมาดังนี้ 
 
ประวัตคิวามเปน็มาศนูย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวดัศรีสะเกษ 

พ.ศ. ๒๕๔๓  กรมสามัญศึกษา โดยกองการศึกษาเพื่อคนพิการกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
ได้ด้าเนินการจัดต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดขึ้น โดยให้โรงเรียนการศึกษาพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบใน
การด้าเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ โดยความรับผิดชอบคือโรงเรียนศึกษาพิเศษ
สุรินทร์ ผู้อ้านวยการนริศร นุชถาวร ได้มอบหมายให้นายวีรวัฒน์ มุ่งสุข ต้าแหน่งผู้ช่วยผู้อ้านวยการ  โรงเรียน
ศึกษาพิเศษสุรินทร์มาปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ  และได้มาประสาน
ขอใช้สถานท่ีของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ซึ่งสมัยนั้นนายวรรณกิจ  อินทรประพงศ์ เป็นผู้อ้านวยการ ได้
อนุญาตให้ใช้ส่วนหนึ่งของห้องฝุายปกครอง เป็นส้านักงานช่ัวคราวของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดศรี
สะเกษ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เริ่มด้าเนินงานท่ีส้านักงานช่ัวคราวท่ีโรงเรียนไกร
ภักดีวิทยาคม ต้ังแต่วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณจากกรมสามัญโดยผ่านโรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์  ได้เริ่มด้าเนินการค้นหาเด็กพิการ  เพื่อให้มา
รับการบริการ และจัดเก็บข้อมูลเด็กพิการของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อด้าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่า
ส้านักงานช่ัวคราวในโรงเรียนไกรภักดีไม่สะดวกส้าหรับผู้พิการที่มารับบริการ  จึงได้มีการประสานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีมีอาคารว่าง จึงพบว่าอาคารส้านักงานลูกเสือชาวบ้านว่างซึ่งอยู่ภายในส้านักงานศึกษาธิการ จังหวัดศรี
สะเกษ  เป็นส้านักงานเพื่อด้าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของศูนย์ฯ สถานท่ีแห่งนี้ต้ังอยู่กลางใจเมือง มีรั้วรอบ
ขอบชิด เอื้อต่อการให้บริการ และสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รวดเร็ว  ท่าน
ศึกษาธิการคือนายธวัชชัย  พินปุระ  อนุญาตให้ใช้เป็นท่ีท้าการได้และต่อมานายวีระวัฒน์  มุ่งสุข มีปัญหาเรื่อง
สุขภาพ  จึงขอกลับไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์ตามเดิม จากนั้นกรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังสิบ
เอกสมหวัง พิลาทอง ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ จนถึงวันท่ี ๖ กันยายน 
๒๕๔๔  กรมสามัญได้มีค้าส่ังให้นางวัชรี ดอนหมื่นศรี อาจารย์ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  จังหวัด
อุบลราชธานี  มาปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ แทนเนื่องจากสิบเอก
สมหวัง พิลาทอง สอบข้ึนรองผู้อ้านวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งขณะนั้นผู้อ้านวยการวิศิษฐ์
วิทยวรการ รักษาการ  จึงได้พิจารณาส้านักงานศูนย์ฯแห่งใหม่ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๙  จังหวัดศรี
สะเกษ    นางวัชรี  ดอนหมื่นศรี  เล็งเห็นว่าสถานท่ีท่ีก้าลังปรับปรุงอยู่ห่างไกลตัวเมืองไม่มีรถโดยสารผ่าน  ไม่
สะดวกแก่ผู้พิการที่มารับบริการ  จึงมีความประสงค์ท่ีจะอยู่ท่ีเดิมและได้จัดหางบประมาณจากชมรมผู้ปกครอง
มาปรับปรุงอาคารเพื่อให้เอื้อต่อการให้บริการอย่างดีและมีคุณภาพ   
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 ต่อมาวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้มีการประกาศปฏิรูปการศึกษา  นางวัชรี พิทักษ์โคธากุล หัวหน้า
ศูนย์ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการประสานขอใช้อาคารสามัญเดิมเป็นส้านักงาน
และได้ย้ายเข้าในวันท่ี ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  โดยได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารสามัญศึกษาเป็นการถาวร  
ลงนามโดยท่านไพฑูรย์  เสียงก้อง รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา จนถึงปัจจุบัน 

2.1 สถานที่ต้ังสถานศึกษา และขนาดพื้นที่ 
 ปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ  ต้ังอยู่ อาคารส้านักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ(เดิม)  ถนนวันลูกเสือ  ต้าบลหนองครก  อ้าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐   
สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษโทรศัพท์๐๔๕-๖๑๗117,045-617401  โทรสาร ๐๔๕-๖๑๗๔๐๑ 
E-mail : sskspecial@hotmail.com   website : www.ssk327.netเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๖๑ ตารางวา   
 ในการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ได้แต่งต้ังผู้บริหาร ดังนี้ 

๑. นายวีรวัฒน์  มุ่งสุข   ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์ฯ 
ต้ังแต่ 2543 – 2543 

๒. สิบเอกสมหวัง  พิลาทอง  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์ฯ 
ต้ังแต่ 2543 – 2544 

๓. นายวิศิษฐ์  วิทยวรการ  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์ฯ 
ต้ังแต่ 2544 – 2544 

๔. นางวัชรี  ดอนหมื่นศรี  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์ 1 
ต้ังแต่ 2544 – 2545 

๕. สิบเอกสมหวัง  พิลาทอง  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์ ๑ 
ต้ังแต่ 2545 – 2546 

๖. นางวัชรี  ดอนหมื่นศรี  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์ 1 
ต้ังแต่ 2546 – 2547 

๗. นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ้านวยการ 
ต้ังแต่ 2547 – ปัจจุบัน 

 
จ านวนอาคาร 

  จ านวน  ๘  หลัง 
  - อาคารเรียนเด็กพิการแต่ละประเภท  (อาคารดอกล้าดวน) 
  - อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัด แบบประหยัด (อาคารดอกแก้วกัลยา) 
  - อาคารเกียรติยศ 
  - อาคารห้องแถว  กลุ่มส่ือ  ห้องเรียน กศน.   
  - อาคารเรือนพยาบาล 
  - โรงหุงต้มพร้อมประกอบอาหาร 
  - อาคารบ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย 
  - อาคารธาราบ้าบัด 
 
 

http://www.ssk327.net/
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จ านวนห้องในอาคารดอกล าดวน 
  ชั้นแรก 

1. ห้องกายภาพบ้าบัด 
2. ห้องกระตุ้นประสารทสัมผัส (SI) 
3. ห้องบอล 
4. ห้องน้้า 
ชั้น  2 
1. ห้องเตรียมความพร้อมเด็กท่ีมีความบกพร่องทางออทิศติก  (๑) 
2. ห้องเตรียมความพร้อมเด็กท่ีมีความบกพร่องทางออทิศติก  (๒) 
3. ห้องเตรียมความพร้อมเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
4. ห้องเตรียมความพร้อมเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพูดและภาษา 
5. ห้องเตรียมความพร้อมระยะแรกเริ่ม ( EI) 
6. ห้องประชุม 
7. ห้องน้้า 

จ านวนห้องในอาคารดอกแก้วกัลยา 
1. ห้องผู้บริหาร  
2. ห้องฝุายบริหารงานท่ัวไป/ห้องธุรการ 
3. ห้องฝุายบริหารงานบุคคล 
4. ห้องฝุายวิชาการ 
5. ห้องฝุายแผนงานและงบประมาณ 
6. ห้องตรวจวัดการได้ยิน 
7. ห้องสมุด 
8. ห้องน้้า 

2.2 เขตพื้นที่ให้บริการ  
ประกอบไปด้วยอ้าเภอ ๒๒ อ้าเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ  มีเนื้อท่ีประมาณ 8,839.97ตารางกิโลเมตร  

จ้าแนกตามขนาดพื้นท่ีเป็นรายอ้าเภอ  ดังนี้ 
    อ้าเภอเมือง  ขนาดพื้นท่ี 613.075  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอยางชุมน้อย ขนาดพื้นท่ี 235.146  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอกันทรารมย์ ขนาดพื้นท่ี 705.186  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอกันทรลักษ์ ขนาดพื้นท่ี      1,092.689  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอขุขันธ์  ขนาดพื้นท่ี 717.036  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอไพรบึง  ขนาดพื้นท่ี 270.916  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอปรางค์กู่  ขนาดพื้นท่ี 344.922  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอขุนหาญ  ขนาดพื้นท่ี 551.318  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอราษีไศล  ขนาดพื้นท่ี 515.710  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภออุทุมพรพิสัย ขนาดพื้นท่ี 403.040  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอบึงบูรพ์  ขนาดพื้นท่ี 46.708  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอห้วยทับทัน ขนาดพื้นท่ี 203.282  ตารางกิโลเมตร 

http://123.242.184.9/sisaket_poc/report/support_management1/0901_2.php?A=3311&year1=2553&timeupdate=
http://123.242.184.9/sisaket_poc/report/support_management1/0901_2.php?A=3312&year1=2553&timeupdate=
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    อ้าเภอโนนคูณ  ขนาดพื้นท่ี 269.648  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอศรีรัตนะ  ขนาดพื้นท่ี 268.347  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอน้้าเกล้ียง ขนาดพื้นท่ี 254.193  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอวังหิน  ขนาดพื้นท่ี 271.467  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอภูสิงห์  ขนาดพื้นท่ี 203.874  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอเมืองจันทร์ ขนาดพื้นท่ี 102.403  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอเบญจลักษ์ ขนาดพื้นท่ี 252.714  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอพยุห์  ขนาดพื้นท่ี 193.622  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ขนาดพื้นท่ี 102.813  ตารางกิโลเมตร 
    อ้าเภอศิลาลาด  ขนาดพื้นท่ี 140.361  ตารางกิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://123.242.184.9/sisaket_poc/report/support_management1/0901_2.php?A=3311&year1=2553&timeupdate=
http://123.242.184.9/sisaket_poc/report/support_management1/0901_2.php?A=3312&year1=2553&timeupdate=
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ตราประจ าศูนย์ฯ     

 
 
 
 

อักษรย่อ  ศกศ.ศก. 
 
 
สีประจ าศูนย์  สีขาว –เขียว 
 
    

สีขาว   หมายถึงความบริสุทธิ์ สะอาด ผ่องใส ความหวัง ความถูกต้อง  
 

   สีเขียว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ความรู้สึกสดชื่น 
 
 

ปณิธาน 
ผู้พิการมีทักษะการด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระ ของครอบครัว  
ใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.  บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ตารางวิเคราะห์การด าเนินงานตามบทบาทของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

ท่ี บทบาท แนวทางการปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1 
 

จัดและส่งเสริม 
สนับสนุน
การศึกษา 
ในลักษณะ
ศูนย์บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early 
Intervention : 
EI) และเตรียม 
ความพร้อม 
ของคนพิการ 
เพื่อเข้าสู่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนอนุบาล  
โรงเรียนเรียน
ร่วม  โรงเรียน
เฉพาะความ
พิการ     ศูนย์
การเรียนเฉพาะ
ความพิการ
หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง เป็น
ต้น 
 

1.1 จัดท้าแผนให้บริการช่วยเหลือ 
เฉพาะครอบครัว (Individualized 
Family Service Plan : IFSP) 
รวมท้ังจัดท้าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(Individualized 
Program : IEP) แผนการสอน
รายบุคคล (Individual  
Implementation  Plan : IIP)  
และให้บริการช่วยเหลือระยะ
เริ่มแรกและเตรียมความพร้อมตาม
แผน  

1.1.1 ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ 
เตรียมความพร้อมเด็กพิการภายในและภายนอก
ศูนย์ฯ  
1.1.2 ให้ค้าปรึกษา แนะน้าการให้บริการในการ 
พัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของคนพิการแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
1.1.3 จัดท้าคู่มือและเอกสาร การให้บริการ 
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว รวมท้ังบริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม 
 

1.2 จัดส่ิงอ้านวยความสะดวก ส่ือ  
วัสดุอุปกรณ์ และสภาพ แวดล้อม
เพื่อให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อม 

1.2.1 จัดท้า จัดหา รวมท้ังพัฒนาส่ิงอ้านวย 
ความสะดวกส่ือ วัสดุอุปกรณ์ 
1.2.2 จัดท้าคู่มือการใช้ส่ือ วัสดุ และอุปกรณ์ 
1.2.3 จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการให้บริการ 
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
การศึกษา ในลักษณะศูนย์ บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
 

1.3.1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา   
- การประเมินศักยภาพพื้นฐานของคนพิการ 
- การจัดท้าแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ    

ครอบครัว แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล              
แผนการสอนรายบุคคล  และการน้าแผนสู่การปฏิบัติ 

- การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการแต่ละ 
ประเภทความพิการ 
1.3.2 ให้ค้าปรึกษา แนะน้าการให้บริการในการ 
พัฒนา 
1.3.3 ศักยภาพด้านต่าง ๆของคนพิการแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
1.3.4 ศึกษาดูงานการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อม 
1.3.5 ประสานให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน
สามารถให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียม                    
ความพร้อมส้าหรับเด็กพิการทุกประเภท 
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ท่ี บทบาท แนวทางการปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  1.4 ประเมินและพัฒนาการ 

ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และเตรียมความพร้อม 

1.4.1 นิเทศ ติดตามการให้บริการภายในและ 
ภายนอกศูนย์ฯ 
1.4.2 ประสานความร่วมมือและให้การช่วยเหลือ  
แก่หน่วยงาน องค์กรท่ีจัดให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเด็กพิการ                    
ทุกประเภท 
1.4.3 จัดประชุม สัมมนา พัฒนาการให้บริการ 
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2 
 

พัฒนา และ
ฝึกอบรมผู้ดูแล
คนพิการ 
บุคลากร                           
ท่ีเกี่ยวข้อง                                  
ในการจัด
การศึกษา
ส้าหรับ                           
คนพิการ 
 

2.1 ให้ความรู้ด้านการจัด 
การศึกษาส้าหรับคนพิการแก่
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ดูแลคนพิการ
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1.1 จัดท้าหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรม  
ส้าหรับผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ดูแลคนพิการ และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1.2 จัดอบรม 

- ผู้บริหาร  
- ครูผู้สอน  
- ผู้ปกครอง  
- ผู้ดูแลคนพิการ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1.3 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาส้าหรับคน 
พิการ 
2.1.4 จัดเผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษาส้าหรับคน 
พิการให้แก่บุคลากรทุกกลุ่ม โดยส่ือท่ีหลากหลาย 
เช่น แผ่นพับ วีดิทัศน์ รายการโทรทัศน์ วิทยุ และ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
2.1.5 นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาส้าหรับคน 
พิการเพื่อให้การช่วยเหลือ 

2.2 ส่งเสริมให้มีการผลิตคู่มือและ 
เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการ ศึกษาส้าหรับคนพิการ 

2.2.1 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร 
ด้านการผลิตคู่มือและเอกสารทางวิชาการ 
2.2.2 ประสานผู้เช่ียวชาญเพื่อวิพากษ์คู่มือและ 
เอกสารทางวิชาการ 
2.2.3 เผยแพร่ คู่มือและเอกสารทางวิชาการ 
2.2.4 ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีผลงานทางวิชาการ 

2.3 สร้างวิทยากรแกนน้าและครู 
ต้นแบบด้านการศึกษาส้าหรับคน
พิการ 

2.3.1 จัดท้าคู่มือฝึกอบรมวิทยากรแกนน้าและครู 
ต้นแบบในการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ 
2.3.2 จัดอบรมวิทยากรแกนน้าและครูต้นแบบ ใน 
ด้านการจัดการเรียนการสอน การผลิตพัฒนาและใช้
ส่ือ เทคโนโลยีส้าหรับคนพิการ รวมท้ังการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการแต่ละประเภท 
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ท่ี บทบาท แนวทางการปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   2.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้วิทยากรแกนน้าและ 

ครูต้นแบบสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับ
คนพิการ 
2.3.4 จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ  
(Symposium) ของวิทยากรแกนน้า ครูต้นแบบและ
เครือข่าย 
2.3.5 ให้ทุนศึกษาต่อและศึกษาดูงานแก่บุคลากร 
ท้ังในและต่างประเทศ 
2.3.6 ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรท่ีมีผลงาน 
ดีเด่นด้านการศึกษาเพื่อคนพิการ 

2.4 สร้างความร่วมมือทางด้าน 
วิชาการกับสถาบันที่ผลิตบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการ 

2.4.1 ประสานความร่วมมือและสนับสนุนให้ 
บุคลากรได้รับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระดับ
บัณฑิตศึกษา/บัณฑิตวิทยาลัย 
2.4.2 พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ภายใต้ความร่วมมือกับ
สถาบันที่ผลิตบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการ 

3 
 

จัดระบบและ
ส่งเสริม
สนับสนุน                      
การจัดท้า
แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)                     
ส่ิงอ้านวย                    
ความสะดวก ส่ือ 
บริการและ
ความช่วยเหลือ
อื่นใด                           
ทางการศึกษา
ส้าหรับ                         
คนพิการ 
 
 

3.1 ศึกษาคู่มือและบัญชีขอรับ 
ส่ิงอ้านวยความสะดวก ส่ือ บริการ 
และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 

3.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้คู่มือ และ 
บัญชีขอรับส่ิงอ้านวยความสะดวก ส่ือ บริการและ                  
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
3.1.2 นิเทศ ติดตามให้ค้าแนะน้าและช่วยเหลือ  
 ในการด้าเนินงานตามคู่มือ และบัญชีขอรับส่ิงอ้านวย
ความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 

3.2 ส่งเสริม สนับสนุน  ให้คน 
พิการได้รับส่ิงอ้านวยความสะดวก 
ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา  
 
 
 
 
 

3.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท้าแผน 
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และจัดส่ิงอ้านวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็นพิเศษ
ท่ีระบุไว้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
3.2.2 จัดให้บริการ ส่ิงอ้านวยความสะดวก ส่ือ  
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามท่ี
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
3.2.3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดส่ิงอ้านวยความสะดวก และผลิตส่ือ อุปกรณ์ 
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
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ท่ี บทบาท แนวทางการปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   3.2.4 จัดท้าข้อมูลหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีให้บริการ 

ส่ิงอ้านวยความสะดวก ส่ือ บริการ ท้ังด้านการแพทย์ 
การสังคมสงเคราะห์ การอาชีพ ฯลฯ 
3.2.5 ให้ค้าปรึกษาและประสานงานให้เด็กพิการ 
ได้รับส่ิงอ้านวยความ สะดวก ส่ือและ บริการจาก
หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีให้บริการ 
3.2.6 จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
(Symposium)  เกี่ยวกับส่ิงอ้านวยความสะดวก ส่ือ 
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

3.3 จัดท้า และจัดหางบประมาณ 
สนับสนุน การจัดท้าส่ิงอ้านวย
ความสะดวกส้าหรับคนพิการใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ และ
สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
ในจังหวัดท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ
ต้ังอยู่ 

3.3.1 ส้ารวจความต้องการด้านความต้องการส่ิง 
อ้านวยความสะดวกของสถานศึกษา 

3.4 ประสานงาน หรือให้บริการ  
ส่ิงอ้านวยความสะดวก ส่ือ บริการ 
และความช่วยเหลืออื่นใดตาม
กฎกระทรวงฯ แก่คนพิการ และ
สถานศึกษา 

3.4.1 จัดหน่วยให้บริการตามกฎกระทรวงว่าด้วย   
ส่ิงอ้านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ                            
ความช่วยเหลืออ่านใดแก่คนพิการ และสถานศึกษา 
3.4.2 ต้ังหน่วยจัดท้า พัฒนา และบริการส่ือการ 
เรียนการสอนส้าหรับคนพิการแต่ละประเภท 

3.5 พัฒนาบุคลากรเพื่อนับ 
สนุนการเรียนการสอนแก่คนพิการ 
และสถานศึกษาตามความต้องการ
จ้าเป็น ท่ีปรากฏในแผนโปรแกรม
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

3.5.1 จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้  
มีความช้านาญการในการใช้เทคโนโลยีส้าหรับการ
ผลิตส่ือและการสร้างส่ิงอ้านวย ความสะดวก ฯลฯ 
ส้าหรับคนพิการแต่ละประเภท 
3.5.2 จัดฝึกอบรมกลุ่มอาสาสมัครเพื่อสนับสนุน 
และฟื้นฟู พัฒนา คนพิการทางด้านการศึกษา 

  3.6 ให้มีหน่วยให้ค้าปรึกษาพัฒนา 
และสาธิตเทคนิควิธีการสอน การ
ใช้เทคโนโลยีและส่ือการสอน
ส้าหรับคนพิการแต่ละประเภท 

3.6.1 จัดสัมมนาเพื่อจัดต้ังและก้าหนดวิธีด้าเนินการ 
หน่วยสาธิต และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีฯ 

  3.7 จัดเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
 ส่งเสริมการผลิต และพัฒนาส่ือ
การเรียน การสอนส้าหรับคน
พิการแต่ละประเภท 

3.7.1 จัดกิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ เช่น ประกวดส่ือต้นแบบ อบรมวิธีผลิต
ส่ือวีดิทัศน์การใช้ส่ือ เป็นต้น 
3.6.2  
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ท่ี บทบาท แนวทางการปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  3.8 ให้มีหน่วยซ่อมบ้ารุงส่ิง 

อ้านวยความสะดวก เครื่องช่วยคน
พิการ และส่ือการเรียนการสอน
ส้าหรับคนพิการ แต่ละประเภท 

3.8.1 เก็บรักษา ตรวจสอบ ทดสอบสมรรถนะ 
ซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ ส่ือ ส่ิงอ้านวยความสะดวกทาง
การศึกษา 
3.8.2 จัดหาบุคลากรให้ข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เกี่ยวกับส่ือ อุปกรณ์ ส่ิงอ้านวยความสะดวกทาง
การศึกษาส้าหรับคนพิการ 
3.8.3 จัดฝึกอบรมบุคลากรและคนพิการเพื่อพัฒนา 
ทักษะในการใช้ บ้ารุงรักษา และซ่อมแซมส่ือ  
ส่ิงอ้านวยความสะดวก ฯลฯ 

  3.9 จัดบุคลากรสนับสนุนส่งเสริม 
หน่วยงานต่าง ๆ จัดการศึกษา 
ส้าหรับคนพิการ 
 
 
 

3.9.1 สนับสนุนบุคลากรเดินสอน เพื่อเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพและความเข้มแข็ง 
3.9.2 พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ 
เฉพาะด้าน เพื่อหมุนเวียนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  
ได้ตรงตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ ของการ
สนับสนุนบุคลากร 

4 จัดระบบบริการ
ช่วงเช่ือมต่อ
ส้าหรับ                        
คนพิการ 
(Transitional 
Services) 

4.1 ประสานเครือข่ายในการ 
บริการช่วงเช่ือมต่อส้าหรับคนพิ 
การ(Transitional Services)โดย
ค้านึงถึงความต้องการของคนพิการ
ด้านสภาพแวดล้อมช่วงระยะเวลา
ในสภาพแวดล้อมหนึ่งไปสู่
สภาพแวดล้อมหนึ่ง 
 
 

4.1.1 ส้ารวจ จัดท้าและจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน 
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับคนพิการทั้งด้าน
การศึกษา การแพทย์ การสังคมสงเคราะห์และการ
อาชีพ   
4.1.2 ประสานการเช่ือมต่อคนพิการเพื่อไปรับบริการ 
เช่น วินิจฉัยหรือฟื้นฟูทางการแพทย์ ฝึกอาชีพ เป็นต้น 
4.1.3 ประเมินความพร้อมของคนพิการความ 
ต้องการจ้าเป็นของคนพิการ / ครอบครัว โดยการ 
มีส่วนร่วมของคณะบุคคลสหวิชาชีพเช่นจาก
สถานศึกษาหนึ่งไปอีกสถานศึกษาหนึ่ง  จากบ้านไปสู่
สถานศึกษา/โรงพยาบาล/สถานประกอบการ อื่น ๆ 
เพื่อให้การเปล่ียนผ่านของคนพิการมีข้อจ้ากัดน้อยท่ีสุด 
ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพมากท่ีสุด 
4.1.4 ประสานงานเพื่อด้าเนินการเปล่ียนผ่านคน 
พิการไปสู่สภาพแวดล้อมอื่นตามความเหมาะสม เช่น  
วินิจฉัยหรือฟื้นฟูทางการแพทย์ ฝึกอาชีพ เป็นต้น 
4.1.5 ติดตามผลการเปล่ียนผ่าน เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้คนพิการได้รับความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 
ต่อไป 
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ท่ี บทบาท แนวทางการปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
5 
 

ให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพ                      
คนพิการโดย
ครอบครัวและ
ชุมชน ด้วย              
กระบวนการ
ทางการศึกษา  

5.1 เสริมสร้างเจตคติความ 
ตระหนักในเรื่องการให้บริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน  

5.1.1 รวบรวมและจัดท้าเอกสารความรู้ส้าหรับ     
การฝึกอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
5.1.2 จัดอบรมให้ความรู้ครอบครัวและชุมชน 
5.1.3 ศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
โดยครอบครัวและชุมชน  

  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว 
และชุมชนในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการด้วยกระบวนการ                    
ทางการศึกษา  

5.2.1 ประสานการจัดท้าแผนการให้บริการช่วยเหลือ 
เฉพาะครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
5.2.2 จัดหาส่ิงอ้านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ 
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
5.2.3 นิเทศ ติดตาม แนะน้าและให้ค้าปรึกษาการ 
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของครอบครัว และชุมชน 
5.2.4 จัดสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้การฟื้นฟู 
สมรรถภาพคนพิการของครอบครัว และชุมชน 

6 
 

เป็นศูนย์ข้อมูล 
รวมท้ังจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ                     
ด้านการศึกษา
ส้าหรับ                
คนพิการ   
 

6.1 จัดท้าศูนย์ข้อมูลและระบบ 
เครือข่ายด้านการศึกษาส้าหรับ  
คนพิการ 
 

6.1.1 รวบรวมและจัดท้าฐานข้อมูล สถิติ สารสนเทศ 
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ นโยบาย มติ 
ครม. ทะเบียนคนพิการ แหล่งเรียนรู้ ผู้เช่ียวชาญ 
หน่วยงานท่ีให้บริการส้าหรับคนพิการในพื้นท่ี เป็นต้น 
6.1.2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
ให้เช่ือมโยง และแลกเปล่ียนข้อมูลกับองค์กรเครือข่าย 
6.1.3 ประสานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล   
กับเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างเจตคติและ 
ความตระหนักร่วมในการพัฒนาการศึกษาส้าหรับคน 
พิการ   

7 
 

จัดระบบสนับสนุน                       
การจัด                             
การเรียนร่วมและ
ประสานงานการ
จัด                                
การศึกษาส้าหรับ                          
คนพิการ                           
ในจังหวัด 
 

7.1 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถาน 
ศึกษาจัดการเรียนร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.1.1 จัดประชุม หรือจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ 
ความเข้าใจแก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรท่ี 
เกี่ยวข้อง 
7.1.2 จัดต้ังคณะกรรมการจัดการเรียนร่วมของ 
สถานศึกษา 
7.1.3 จัดต้ังคณะกรรมการจัดท้าแผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล เพื่อให้คนพิการได้รับส่ิงอ้านวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็นพิเศษ 
7.1.4 ติดตาม ให้ค้าแนะน้าปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ   
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ท่ี บทบาท แนวทางการปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  7.2 ส่งเสริม สนับสนุน    

การจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ
ในจังหวัด 
 
 
 

7.2.1 รวบรวมและจัดท้าเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ 
ด้านการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ 
7.2.2 รณรงค์ให้ความรู้การจัดการศึกษาส้าหรับ  
คนพิการในจังหวัด 
7.2.3 ประสานให้สถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล  ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบัน
ประกอบการ  และสถาบันอื่น มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาส้าหรับคนพิการ 
7.2.4 ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ 
7.2.5 ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อจัด 
การศึกษาส้าหรับคนพิการในจังหวัด 

  7.3 ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการของ 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด 
การศึกษาส้าหรับคนพิการจังหวัด 

7.3.1 ศึกษาระเบียบ บทบาทหน้าท่ีของคณะ  
อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ 
จังหวัด 
7.3.2 ประสาน และจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการจังหวัด 
7.3.3 ประสานให้เกิดการด้าเนินงานตามมติ 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส้าหรับคน 
พิการจังหวัด 
7.3.4 จัดท้าสรุปรายงานและประชาสัมพันธ์ผลการ 
ด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด 
การศึกษาส้าหรับคนพิการจังหวัด 

8 ภาระหน้าท่ีอื่น
ตามท่ีกฎหมาย
ก้าหนดหรือ
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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4.  โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 เพื่อให้การบริหารงานภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษสอดคล้องกับภารกิจหลัก
และรองรับการกระจายอ้านาจการบริหารและการจัดการศึกษามีความเป็นเอกภาพ มีความยืดหยุ่นและพร้อม
ต่อการปรับเปล่ียน มีกลไกในการประสานงานอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอก มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
โดยค้านึงถึงความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อสัมฤทธิ์ผลของคุณภาพการศึกษาส้าหรับคนพิการเป็นไปตามกฎกระทรวง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ จึงก้าหนดโครงสร้างการบริหารเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
3. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

      4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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โครงสร้างการบริหารงานศนูย์การศกึษาพิเศษ 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
(นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล) 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
(นางสาวปาจรีย์ นนทวงษ์) 

กลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 

(นางสาวอารีย์หงษ์ค า) 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
(นายวัชรินทร์  ผมพันธ์) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(นางสาวจันจิรา  สีลับส ี

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

- งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม     
(EI) และเตรียมความพร้อม 

- งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  

- งานส่งเสริม สนับสนุนการจัด                            
การเรียนร่วมการจัดการศึกษา 
ในห้องเรียนคู่ขนาน 

- งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว
และชุมชน  

- งานทะเบียนนักเรียน 

- งานวัดผลและประเมินผล 
-  งานกิจกรรมนักเรียน 

- งานบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา) 

- งานพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคน
พิการ บุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้อง 

- งานให้ค าปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ 

- งานจัดการศึกษาส าหรับเด็กเจ็บปุวย
เร้ือรังในโรงพยาบาล  

- งานนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและ
รายงานผล 

 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

- งานแผนงาน และจัดต้ังงบประมาณ 

- งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

- งานการเงิน 

- งานบัญช ี

- งานพัสดุและสินทรัพย์ 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและ         
รายงานผล 

- งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 

- งานอาคารสถานที ่

- งานรักษาความปลอดภัย 

- งานยานพาหนะ 

- งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย 
และวิเทศสัมพันธ์ 

- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

- งานอนามัยและโภชนาการ 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานโสตทัศนูปกรณ์ 

- งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 

- งานระดมทุนและทรัพยากร 

- งานธุรการและสารบรรณ 

- งานควบคุมภายใน 

- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ         
รายงานผล 

 

- งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 

- งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง 

- งานทะเบียนประวัติบุคลากร 

- งานพัฒนาครูและบุคลากร 

- งานสวัสดิการครูและบุคลากร 

- งานวินัยและรักษาวินัย 

- งานพิจารณาความดีความชอบ 

- งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

- งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทย
ฐานะ 

- งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล 

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ 

ฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

คณะอนุกรรมการ/การจัดการ 
ศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด 

 
มูลนิธิ / สมาคม 
 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ระยะเวลาการใช้หลักสูตร 

 

รองผู้อ านวยการ 
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5. แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
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6.ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ ต้ังอยู่ อาคารส้านักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรี

สะเกษ  ถนนวันลูกเสือ ต้าบลหนองครก อ้าเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐เปิดท้าการให้บริการฟื้นฟูใน
ระดับเตรียมความพร้อม  มีจ้านวนห้องเรียน ๗ ห้องเรียนจ้านวนนักเรียน 333 คน  

 
6.1เขตพื้นที่ใหบ้ริการ  

ท่ี 
เขตพื้นที่บริการ เขตพื้นที่การศึกษา 

จังหวัด อ าเภอ สพม. สพป. 
๑ ศรีสะเกษ เมือง ๒๘ ศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒  วังหิน  ศรีสะเกษ เขต ๒ 
๓  กันทรารมย์  ศรีสะเกษ เขต ๓ 
๔  ขุขันธ์  ศรีสะเกษ เขต ๔ 
๕  ไพรบึง   
๖  ภูสิงห ์   
๗  ขุนหาญ   
๘  กันทรลักษ์   
๙  เบญจลักษ์   

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

   

 จ้านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน 333  คน 
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 6.2 ข้อมูลนักเรียนในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ  จ้าแนกนักเรียนตามประเภท
ความพิการ  ดังนี้   

 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ี ประเภทความพิการ 
จ านวน/คน รวม

(คน) ชาย หญิง 
๑ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 6 3 9 
๒ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 2 2 8 
๓ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 54 43 37 
๔ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคล่ือนไหว 59 51 110 
๕ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ - 2 2 
๖ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 2 2 4 
๗ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ - - - 
๘ บุคคลออทิสติก 17 11 28 
๙ บุคคลพิการซ้อน 45 34 79 

รวม 185 148 333 
(ข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕8) 

 6.๓ข้อมูลจ านวนนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 

ท่ี กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 
จ านวน/คน รวม

(คน) ชาย หญิง 
๑ นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์ 51 37 88 
๒ นักเรียนพิการรับบริการที่บ้าน 126 114 240 
๓ นักเรียนพิการที่รับบริการที่โรงเรียนเรียนรว่ม 13,181 4,584 17,765 
๔ นักเรียนรับบริการที่ห้องเรียนเจ็บปุวยเรื้อรัง 67 34 101 

รวม    

 6.๔ จ้านวนนักเรียนท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษส่งต่อ  -  คน คิดเป็นร้อยละ  - 
 6.5 จ้านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ 333 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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6.6.ข้อมูลผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 
ท่ี ประเภท จ านวน  (คน) หมายเหตุ 
1 ผู้บริหาร 2  
2 ข้าราชการครู 15 อยู่ประจ้าห้องเรียนคู่ขนาน 1 คน 
3 พนักงานราชการ 11  
4 ลูกจ้างช่ัวคราว  (พนักงานธุรการ) 1  
5 ลูกจ้างช่ัวคราว  (ครูศูนย์การเรียน) 3 สอนเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล 
6 ลูกจ้างช่ัวคราว (จ้างเหมาบริการ) 4  
7 ลูกจ้างช่ัวคราว (พี่เล้ียง) 55  

รวม 91  

 

6.6.1  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2558) 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาย ุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์ 
เฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญา 
ตรี 

ปริญญา
โท 

ผู้อ้านวยการ - 1 - - 1 49 24 ปี 
รองผู้อ้านวยการ - 1 - - 1 38 10 ปี 
ครูช้านาญการพิเศษ - - - - - - - 
ครูช้านาญการ        
ครู คศ.1 1 3 - - 4 31 5 ปี 
ครูผู้ช่วย 4 7  - 11 -  30 1 ปี 
พนักงานราชการ 3 8 - 11 - 33 3 ปี 
ครูอัตราจ้าง - 3 - 3 - 30 1 ปี 
ครูธุรการ - 1 - 1 - 27 1 ปี 
พี่เล้ียง 11 44 40 15 -  30 1 ปี 
คนครัว  - 1 - 1 - 52 1 ปี 
ยาม ๒ - 2 - -   
ภารโรง ๑ - - 1 -   

รวม 
22 69 

42 43 6   91 
 

6.7อัตราครูต่อนักเรียน 
-  อัตราส่วนครู  : นักเรียน =  ๑ : 12 
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6.8  ห้องปฏิบัติงานพิเศษ 
ท่ี ห้อง อาคาร ผู้รับผิดชอบ 
1. ห้องผู้อ้านวยการ ดอกแก้วกัลยา ผู้อ้านวยการ 
2. ห้องรองผู้อ้านวยการ/ห้องธุรการ ดอกแก้วกัลยา รองผู้อ้านวยการ 
3. ห้องบริหารแผนงานและงบประมาณ ดอกแก้วกัลยา อ.อารีย์ 
4. ห้องให้บริการตามกระบวนการ (EI) ดอกแก้วกัลยา อ.บุญเกิด 
5. ห้องธาราบ้าบัด ธาราบ้าบัด อ.วัชรินทร์ 
6. ห้องศูนย์ส่ือ ดอกล้าดวน อ.ชุลีพร 
7. ห้องสมุด ดอกล้าดวน อ.สุทธิดา 
8. ห้องโสตทัศณูปกรณ์ เกียรติยศ อ.วัชรินทร์ 
9. ห้องกระตุ้นพัฒนาการและประสาทสัมผัส ดอกล้าดวน อ.สายสมร 

10. ห้องประชุม ดอกล้าดวน อ.วัชรินทร์ 
11. ห้องร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ อ.อรพิน 
12. อาคารพยาบาล อาคารพยาบาล อ.อรพิน 
13. โรงหุงต้มและประกอบอาหาร โรงหุงต้มและ

ประกอบอหาร 
นางถนอม 
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ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลข้าราชการครู 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ เลขที่
ต าแหน่ง 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก วัน เดือน ป ี
ปฏิบัติราชการ 

1  นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล ผู้อ้านวยการ คศ.3 86819 ป.โท (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา 7 ต.ค.2534 
2  นางสาวปาจรีย์  นนทวงษ์ ครู คศ.1 87332 ป.โท (กศ.ม) การบริหารการศึกษา ๑ เม.ย.255๒ 
3  นายวัชรินทร์  ผมพันธ์ ครู คศ.๑ ๗๙๕๗๓ ป.โท (กศ.ม) การบริหารการศึกษา ๒๗ ก.ค.๒๕๕๒ 
4  นางสาวอารีย์หงษ์ค้า ครู คศ.๑ 114566 ป.โท (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา 20 ก.ค.๒๕54 
5  นางสาวประภัสสร  ศุภสุข ครู - 2440 ค.บ. การศึกษาพิเศษ 25 พ.ย.๒๕55 
6  นายสายชล  ผาดวงดี ครูผู้ช่วย - ๗๙๘ บธ.บ. การบัญชี ๑๗ เม.ย.๒๕๕๖ 
7  นางสาวจันจิรา  สีลับสี ครูผู้ช่วย - 1506 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ๒๙ ม.ค.๒๕๕๗ 
8  นายภารพ  ไตรวงศ์ย้อย ครูผู้ช่วย - 134740 ค.บ. อุตสาหกรรม 9 มิ.ย.2557 
9  นายกัมปนาท ปิยะวงศ์ ครูผู้ช่วย - 1496 ค.บ. สุขศึกษา 1 ก.ค.2557 

10  นางสาวทัศนีย์  ปันต๊ะ ครูผู้ช่วย - 6367 บธ.บ. การตลาด 1 ก.ค.2557 
11  นางสาวหนึ่งฤทัย จ้อยสว่าง ครูผู้ช่วย - 6440 ค.บ. การศึกษาพิเศษ 1 ก.ค.2557 
12  นางสาวภรณ์ทิพย์  ชอบเสียง ครูผู้ช่วย - 6443 ค.บ. การศึกษาพิเศษ 1 ก.ค.2557 

13  นายเฉลิมพงษ์  หล้าเพชรงาม ครูผู้ช่วย - 4700 ค.บ. อุตสาหกรรม 3 พ.ย.2557 

14  นางสาวสุภาวดี  อุดมศักดิ์ศรี ครูผู้ช่วย - 863 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 3 พ.ย.2557 

15  นางสาวชุลีพร  วงศ์อนุ ครูผู้ช่วย - 6 ค.บ. คณิตศาสตร์ 5 ม.ค.255๘ 
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ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลพนักงานราชการ 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก จ้างด้วยเงิน 
1 นางสาวสุทธิดา  ชัยชาญ ครูผู้สอน บธ.บ. การจัดการท่ัวไป งบประมาณ 
2 นางสาวเสาวลักษณ์  ดีสา ครูผู้สอน วท.บ. วิทยาศาตร์ งบประมาณ 

3 นางวรารักษ ์ เสาเวียง ครูผู้สอน ค.บ การศึกษาพิเศษ งบประมาณ 

4 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรพิน  ปิ่นหอม ครูผู้สอน บธ.บ การบัญชี งบประมาณ 

5 นายสุนัน  ชมพู ครูผู้สอน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 

6 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิตยา  เบาะแฉะ ครูผู้สอน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 

7 นางสาวประนอม  ไพรวรรณ ครูผู้สอน ศศ.บ วิทยาศาสตร์การกีฬา งบประมาณ 

8 นางสาวสะใบทิพย์  ขาววิเศษ ครูผู้สอน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งบประมาณ 

9 นางสาวพัทราพรรณ  แสนค้าปา ครูผู้สอน ศ.บ. หูหนวกศึกษา งบประมาณ 

10 นางสาวกาญจณนภา  ประมวล ครูผู้สอน บธ.บ. การบัญชี งบประมาณ 

11 นายนิติพัฒน์  พิพัฒน์ภัทรกุล ครูผู้สอน วท.บ. สาธารณสุขชุมชน งบประมาณ 

 
ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลครูอัตราจ้าง 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก จ้างด้วยเงิน 
1 นางสาวคณิตา  เป็งทอง ครูสอนเด็กเจ็บปุวยเรื้อรัง บธ.บ. บัญช ี งบประมาณ 
2 นางสาววิรัชนี  ศรีชมภู ครูสอนเด็กเจ็บปุวยเรื้อรัง ค.บ การศึกษาพิเศษ งบประมาณ 

3 นางสาวพลอยแทมมารีน  คงบ้ารุง ครูสอนเด็กเจ็บปุวยเรื้อรัง ค.บ. การศึกษาพิเศษ งบประมาณ 

 
ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลธุรการ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก จ้างด้วยเงิน 
1 นางสาวชนิดา  อันนอก ครูธุรการ บธ.บ. บัญช ี งบประมาณ 
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ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
สถานะ ต าแหน่ง วุฒ ิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

๑ นางสาวขนิษฐา  พิมพ์ศร ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
2 นางสาวกนกพร  วิชาพูล ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี (คบ.) การศึกษาพิเศษ 
3 นางสาวรัศมี ศิริบูรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
4 นางสุวนันท์ พรหมโสภา ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 

5 นางพริ้มพักตร์  ทัพวิโรจน ์ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี 
การปกครอง 

(การปกครองท้องถิ่น) 
6 นางวิลัยวรรณ นัยเนตร ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
7 นางสาวศันสนีย์  ภูมิล้าเนา ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ปวส. การจัดการท่ัวไป 
8 นางสาวละม้าย  จอกนอก ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
9 นายสุบรรณ์  ส้าเภา ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

10 นางเพ็ญศรี นัยผัส ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี การจัดการท่ัวไป 
11 นางบุญเกิด แก้ววิชัย ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
12 นางอรุณศรี สัมฤทธิ์ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
13 นางสาวอัจฉริยา  ภูมิล้าเนา ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ปวส. คหกรรม 
14 นางสาวภาวณี  พวงพลอย ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี การจัดการท่ัวไป 
15 นางเจษฎาภรณ์ หันพรมมา ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
16 นายอิสรภาพ  พรหมเสนา ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ 
17 นางสาวกมลทิพย์  สิงห์คะเณย์ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา 
18 นางวิลาวัลย์  แก้วธานี ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ 
19 นางวิภาวดี  ไชยเดช ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
20 นางสาวปรียาพร  ทองพันช่ัง ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี การตลาด 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
สถานะ ต าแหน่ง วุฒ ิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

๒๑ นางจิราภรณ์   แก้วพิลา ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
๒2 นางสาวลภัสรดา  แสงอุไรธนา ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒3 นางสาวภัทรวรินทร์กระสันต์ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
๒4 นางนิตยา  สีสัน ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
25 นางสาวพัชราพรรณ ไพรอนนัต์ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
26 นางสาวจิราพร  สัจจา ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
27 นางอุบลพรรณ  ศรีชัย ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
28 นางอ้าไพ  เสอุดม ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
29 นางสาวจันทิพย์ โพธิสาร ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี ภาษาไทย 
30 นางสาววรรณิภา  สุพลวงศ์ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ปวช. พาณิชยกรรม 
31 นายวิไล  หลาวเหล็ก ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
32 นายชาตรี  เคนทองที ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
33 นางทองพูน  ศรีค้า ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.๔ - 
34 นางสาวรินดา พวงพลอย ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ วท.บ. วิทยศาสตร์ 
35 ส.อ.หญิง สุนิสา  ฉุใจ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี สาธารณสุขชุมชน 
36 นายทิวากร ทองอ่อน ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี พละศึกษา 

37 นางสาววิไล  ทองเบ้า ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
38 นางเบญวรรณ  พละศักดิ์ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
39 นายกานต์ชนก วสุนันต์ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
40 นางสาวอรนุช  พิลากรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี การพัฒนาชุมชน 
4๑ นางลัดดา  มาคัสร์ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ปวส. คอมพิเตอร์ธุรกิจ 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
สถานะ ต าแหน่ง วุฒ ิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

42 นางสาวกอบแก้ว  ไชยสุนทร ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๓ - 
43 นางสาวชัญญาภัค สาลี ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี การเมืองการปกครอง 
44 นางสาวทิศารัตน์  พรหมทา ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ปวส. - 
45 นายพลวรรธณ์  สู่บุญ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
46 นางสาวกมลชนก  สีหาบุตร ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ปวส. คหกรรม 

47 นางสาวแสงฟูา  จันทะสาร ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ปวส. บัญช ี

48 นางสาวศิริรัตน์  ภูมิลี ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ คบ. การศึกษาพิเศษ 

49 นางสาวขวัญชนก  แข็งธัญกรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ม.๖ - 
50 นายศักดิ์ชาญ บัวค าศรี ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ 

51 นายณัฐวุฒิ  ไชยสัตย์ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ 

52 นายกิตติศักดิ์  ซื่อสัตย์ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี พละศึกษา 

53 นางสาวศศิประภา ตลุนจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ 

54 นายอนุสรณ์ มิจกาศ ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 

55 นางสาวศิรินทรา ราชธานี ลูกจ้างช่ัวคราว พี่เล้ียงเด็กพิการ ป.ตรี ภาษาไทย 
 

ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 

ท่ี ชื่อ - สกุล สถานะ ต าแหน่ง 
วุฒ ิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

1 นางถนอม อัสดร ลูกจ้าวชั่วคราว คนครัว ปริญญาตร ี คหกรรมศาสตร์ 
2 นายอภิเดช ศรีธัญรัตน์ ลูกจ้าวชั่วคราว ยาม ปริญญาตร ี วิศวกรรมไฟฟูา 
3 นายทองค้า พรมพิลา ลูกจ้าวชั่วคราว ยาม ม.3 - 
๔ นายปิยะพงษ์ ชมสมุทร์ ลูกจ้าวชั่วคราว นักการภารโรง ม.6 - 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา 

 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝุาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันระดมความคิด จัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเป็น
เครื่องมือท่ีก้าหนดทิศทางการด้าเนินงาน การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ 
ระยะ ๔ ปี โดยเริ่มจากให้บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ มีส่วนร่วมในวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีส่งผลต่อศูนย์ฯ ท้ังท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Treats) ต่อการ
พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบด้วยปัจจัย ๕ ด้าน คือ 

 ๑. ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  
 ๒. ด้านการเมืองและกฎหมาย  
 ๓. ด้านเศรษฐกิจ  
 ๔. ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
 ๕. ด้านเทคโนโลยี  

 

ตาราง : ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
๑.ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
๑.กลุ่มผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่กลุ่ม 
ประชากรวัยเรียนท่ีเป็นเด็กพิการ 

 
 
 
 

 
๒.กลุ่มผู้ท่ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประชาชน
ท่ัวไป หน่วยงานราชการในพื้นท่ี 
ชุมชน 

๑. เด็กท่ีมารับบริการท่ีศูนย์ ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒.ผู้เรียนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
๓.ผู้มารับบริการ เดินทางสะดวก 
๔.เด็กท่ีรับบริการท่ีบ้านได้รับการ
บริการอย่างท่ัวถึง 
 

- 
 
 

๑.บุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน
การศึกษาพิเศษ 
๒.บุคลากรได้รับโอกาสในการอบรม 
๓.ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้ 
๔.ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 
๕.เป็นหน่วยงานเดียวที่ให้บริการ
ด้านการจัดการศึกษาส้าหรับคน
พิการ 
๖.จังหวัด องค์กรปกครองส่วน

๑.เส้นทาง ความยากล้าบากท่ีจะมารับ
บริการไม่สะดวก เช่น การเดินทางหลาย
ต่อ บ้านกับศูนย์อยู่มีระยะทางไกลกัน 
๒. ผู้ปกครองน้าเด็กพิการมารับบริการที่
ศูนย์ฯ ไม่ต่อเนื่อง 
๓.สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวเด็ก
พิการที่เข้ามารับบริการ ส่วนมากมีฐานะ
ยากจน 
๔.ผู้ปกครองส่วนมากไม่มีอาชีพ ส่งผลให้มี
รายได้ไม่เพียงพอต่อการด้ารงชีวิตและการ
ดูแลบุตรท่ีเป็นนักเรียนพิการ 
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ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
ท้องถิ่นให้ความร่วมมือและสนับสนุน
ด้านทรัพยากร 
๗.ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและเล็งเห็น
ความส้าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาและการพัฒนาบุตร
หลาน 
๘.ประชาชนมี เจตคติ ท่ี ดี ให้ การ
ยอมรับผู้พิการ 
 

๕.ประชาชนท่ัวไปยังไม่ทราบ บทบาท
หน้าท่ีของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่งผลให้
ยังมีเด็กพิการอีกจ้านวนหนึง่ท่ียังไมไ่ด้รับ
บริการอย่างท่ัวถึง 

 

 
๒.ด้านการเมืองและกฎหมาย 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
๑.นโยบายรัฐบาล 
๒.ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา 
๓.บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และ
กลุ่มพลังทางการเมือง 
๔.นโยบายทางการศึกษาของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
๕. เทศบัญญัติของท้องถิ่น 

๑. นโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาลให้
การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการ 
๒. มีกฎหมายรองรับส้าหรับการจัด
การศึกษาแก่ผู้พิการตามสิทธิ 
๓.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
คนพิการปี ๒๕๕๑ ส่งผลให้เด็กพิการ
ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอ
ภาค  
๔.นโยบายรัฐบาลและนโยบายการ
การศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด
ส่งผลให้การจัดการศึกษาของคน
พิการมีคุณภาพ  
๕.หน่วยงานในท้องถิ่น ให้
ความส้าคัญต่อการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการ จึงได้มีการตราเทศ
บัญญัติของท้องถิ่น ให้เอื้อต่อการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาส้าหรับคน
พิการ 

๑. หน่วยงานบางหน่วยงานไม่เข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาส้าหรับคนพิการ 
๒. ระเบียบบางมาตราเป็นอุปสรรคในการ
ให้บริการการจัดการศึกษาส้าหรับคน
พิการ เช่น มาตราท่ีเกี่ยวข้องกับครู
การศึกษาพิเศษ มาตราท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือ 
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 
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๓.ด้านเศรษฐกิจ  
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค 

๑.สภาวะทางเศรษฐกิจ  
๒.งบประมาณ/การสนับสนุน
งบประมาณของรัฐบาล หรือของ
ท้องถิ่นเอกชน 

๑.ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
เครือข่าย 
๒.ศูนย์ต้ังอยู่ใจกลางความเจริญ 
๓.มีการค้าทางเศรษฐกิจติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
 

๑.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างซึ่งมี
รายได้ไม่แน่นอน ส่งผลให้การน้านักเรียน
พิการมารับบริการไม่ต่อเนื่อง 
๒. การคมนาคมไม่เอื้อเพราะเป็นเมือง
ผ่าน 
๓.เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับนักการเมือง 
 

 
๔. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค 

๑.จ้านวนประชากรและโครงสร้าง
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย  
๒.งบประมาณ/การสนับสนุน
งบประมาณของรัฐบาล หรือของ
ท้องถิ่นเอกชน 

๑.ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
เครือข่าย 
๒.ศูนย์ต้ังอยู่ใจกลางความเจริญ 
๓.มีการค้าทางเศรษฐกิจติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
๔.มีโรงพยาบาลท่ีเกี่ยวข้องจัดท้า
โครงการเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังกับศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศรีสะ
เกษ 
๕.มีผู้พิการเป็นจ้านวนมากท้าให้มี
เปูาหมายในการให้บริการทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น 
๖.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัด
ศรีสะเกษ ปัจจุบันได้มีการร่วมกัน
ท้างานกับมูลนิธิต่างๆ 

๑.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างซึ่งมี
รายได้ไม่แน่นอน ส่งผลให้การน้านักเรียน
พกิารมารับบริการไม่ต่อเนื่อง 
๒. การคมนาคมไม่เอื้อเพราะเป็นเมือง
ผ่าน 
๓.เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับนักการเมือง 
๔.ผู้ดูแลนักเรียนไม่ใช่พ่อแม่จึงท้าให้ขาด
ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพเด็ก 
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๕.ด้านเทคโนโลยี 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค 

๑.จ้านวนประชากรและโครงสร้าง
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย  
๒.งบประมาณ/การสนับสนุน
งบประมาณของรัฐบาล หรือของ
ท้องถิ่นเอกชน 

๑.ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
เครือข่าย 
๒.ศูนย์ต้ังอยู่ใจกลางความเจริญ 
๓.มีการค้าทางเศรษฐกิจติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
๔.มีโรงพยาบาลท่ีเกี่ยวข้องจัดท้า
โครงการเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังกับศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศรีสะ
เกษ 
๕.มีผู้พิการเป็นจ้านวนมากท้าให้มี
เปูาหมายในการให้บริการทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น 
๖.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัด
ศรีสะเกษ ปัจจุบันได้มีการร่วมกัน
ท้างานกับมูลนิธิต่างๆ 

๑.ขาดการประชาสัมพันธ์ 
๒.ส่ือ/เทคโนโลยีบางประเภทมีราคาสูง  

 
 
ตารางสรุป ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

 
น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก x คะแนน
เฉลี่ย 

 
สรุปผล 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
พฤติกรรมของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ๐.๑๗๕ ๗.๗๔ ๘.๙๖ +๑.๓๕ -๑.๕๖ -๐.๒๑ 
การเมืองและกฎหมาย ๐.๒๐ ๘.๖๓ ๗.๖๗ +๑.๗๒ -๑.๕๓ +๐.๑๙ 
เศรษฐกิจ ๐.๑๗๕ ๙.๑๕ ๙.๐๖ +๑.๖๐ -๑.๕๘ +๐.๐๒ 
สังคม – วัฒนธรรม ๐.๒๒๕ ๘.๗๔ ๙.๑๕ +๑.๙๖ -๒.๐๕ -๐.๐๙ 
เทคโนโลยี ๐.๒๒๕ ๙.๐๐ ๘.๒๖ +๒.๐๒ -๑.๘๕ +๐.๑๗ 

สรุปปัจจัยภายนอก +๘.๖๕ -๘.๕๗  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +๐.๐๘ 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ และได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ท่ีแสดงถึง

จุดอ่อนและจุดแข็งในการพัฒนาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีปัจจัยท่ีใช้วิเคราะห์ ๗ 
ด้าน คือ  

๑.ด้านโครงสร้าง  
๒.ด้านกลยุทธ์ขององค์กร  
๓.ด้านการด้าเนินการขององค์กร  
๔.ด้านการบริหารจัดการ  
๕.ด้านการให้บริการอย่างท่ัวถึง  
๖.ด้านหลักสูตรในองค์กร 
๗.ด้านทักษะความรู้และความสามารถในองค์กร 
 
๑.ด้านโครงสร้าง  

ประเด็นท่ีจุดแข็ง ประเด็นท่ีจุดอ่อน 
ด้านโครงสร้าง 
๑. มีกรอบการด้าเนินงานท่ีชัดเจนแบ่งงานออกเป็น ๔ กลุ่ม
งาน แต่ละกลุ่มมีการแต่งต้ังบุคลากรในการรับผิดชอบ
ชัดเจน   นอกจากนี้ยังมี การนิเทศ ก้ากับติดตามจากฝุาย
บริหาร เพื่อให้งานส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
๒. มีการส่งบุคลากรไปให้บริการตามบ้านของเด็กพิการ 

 
๑.การท้างานในแต่ละกลุ่มงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมี
การเปล่ียนแปลงตัวผู้ปฏิบัติงานบ่อย 
๒.การเดินทางไปให้บริการของบุคลากรมีความ
ล้าบากเนื่องจากเส้นทางในการเดินทางท่ีไกล 
๓.การรายงานผลยังไม่สะท้อนผลการปฏิบัติงาน
อย่างแท้จริง 

ด้านกลยุทธ์ขององค์กร  
๑. มีการจัดท้าแผนกลยุทธ์  
๒. เครือข่ายกว้างขวาง เป็นท่ีรู้จักของส่วนราชการ 

 
๑.การด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมบางโครงการมี
เวลาท่ีจ้ากัดในการด้าเนินงาน/ เนื่องจากได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จากต้นสังกัดล่าช้า 
๒.ขาดการประชาสัมพันธ์กับบุคลากรภายนอกใน
เรื่องบทบาทหน้าท่ีศูนย์ฯ (เชิงสัญลักษณ์) 

ด้านเครือข่ายขององค์กร                        
๑.  มีระบบการติดตามตรวจสอบท่ีเป็นระบบ 
 ๒. มีระบบการมอบหมายงานแบบทีมงาน เช่น การมอบ
ให้แต่ละกลุ่มท้างานประสานกันในโครงการเดียวกัน  
๓. มีการจัดกลุ่มงานตามสายงาน เพื่อออกบริการตามบ้าน 
 

 

๑.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศระสะเกษยัง
ขาดการจัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษท่ี
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี                                        
๒.ขาดการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
๓.ขาดการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติประจ้าปีท่ีวาง
ไว ้
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ประเด็นท่ีจุดแข็ง ประเด็นท่ีจุดอ่อน 
ด้านการบริหารจัดการ 
๑. มีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น้า ความคิดริเริ่ม และมี
เจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ  
๒.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนา
ผู้เรียน 

 

๑.การด้าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมยังไม่ชัดเจน                             
๒.ขาดการจัดท้าข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ            
และการประเมินผลบุคลากรอย่างเข้มข้น                
ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้าน
วิชาการและการจัดการ   

ด้านการให้บริการอย่างท่ัวถึง  
๑. มีการจัดครูตามสาย ออกให้บริการประจ้าบ้านเด็กพิการ  
๒.มีการบริการออกจัดอบรมคัดกรองเด็กพิการ ให้กับ
บุคลากรในโรงเรียนเรียนร่วม            
๓. บุคลากรจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยใช้
เทคโนโลยีส่ิงอ้านวยความสะดวก (Assistive 
Technology ) ส่ือการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาได้ตรงตามความต้องการจ้าเป็นของ
ผู้เรียน                                                                      

 
 ๑.ค่าน้้ามันในการเดินทางของบุคลากร มีจ้านวน
เพิ่มข้ึน 
๒. ระยะทางในการเดินทางท่ีไกลและเส้นทางท่ี
ล้าบาก 
๓.  ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตร
พิการ   
 

ด้านหลักสูตรในองค์กร 
๑. สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยจัดท้าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล                                         
๒.จัดให้มีเทคโนโลยีส่ิงอ้านวยความสะดวก  ส่ือการเรียนรู้  
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาส้าหรับคน
พิการ                                                                   
๓.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและ
ชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา                                
๔.จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท้าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียนเรียนร่วม                         
๕.สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่างเป็นระบบ 
และประสานงานการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการใน
จังหวัด                                                           
๖.สามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน ศูนย์การศึกษาพิเศษให้
ผู้เรียนและครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้         
๗.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับครอบครัว 
ชุมชน และภาคีเครือข่าย                                         
๘.สามารถพัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครในชุมชนเข้า
ร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือคนพิการภายในท้องถิ่น   

  
๑. ยังขาดหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภทความ
พิการ                                                             
๒. ยังขาดผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดหรือปรับ
สภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข 
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ประเด็นท่ีจุดแข็ง ประเด็นท่ีจุดอ่อน 
ด้านทักษะความรู้และความสามารถในองค์กร 
๑.สมาชิกในองค์กรเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาส้าหรับ
คนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้ มีความเมตตา และ
อดทนต่อการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน  
 

๒.สมาชิกในองค์กรมีความกระตือรือร้นในการท้างาน 
๓.สมาชิกในองค์กรมีการท้างานร่วมกันเป็นทีม 
 

 

๑.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ องค์ความรู้จากสถาบัน
ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกในองค์กร 
 

 
 

ตารางสรุป ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
 

น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก x คะแนน

เฉลี่ย 
 

สรุปผล 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้าง ๐.๑๕ ๘.๗๔ ๘.๔๔ +๑.๓๑ -๑.๒๖ +๐.๐๕ 
ด้านกลยุทธ์ขององค์กร ๐.๒๐ ๘.๕๙ ๘.๕๒ +๑.๗๑ -๑.๗๐ +๐.๐๑ 
ด้านเครือข่ายองค์กร ๐.๑๒๕ ๘.๓๐ ๘.๗๘ +๑.๐๓ -๑.๐๙ -๐.๐๖ 
ด้านการบริหารจัดการ ๐.๐๗๕ ๙.๑๙ ๘.๖๗ +๐.๖๙ -๐.๖๕ +๐.๐๔ 
ด้านการให้บริการอย่างท่ัวถึง ๐.๐๗๕ ๘.๑๕ ๘.๓๐ +๐.๖๑ -๐.๖๒ -๐.๐๑ 
ด้านหลักสูตรในองค์กร ๐.๑๕ ๘.๒๘ ๗.๙๖ +๑.๒๔ -๑.๑๙ +๐.๐๕ 
ด้านทักษะความรู้และความสามารถในองค์กร ๐.๒๒๕ ๘.๑๓ ๘.๗๐ +๑.๘๒ -๑.๙๔ -๐.๑๒ 

สรุปปัจจัยภายนอก ๘.๔๑ -๘.๔๕  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก -๐.๐๔ 
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ตารางผลรวม ค่าเฉลี่ย 
 

จุดเด่น 

รายการ นก. x  นก.x

x  

รวม 

1.มีแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ครบตามท่ีก้าหนดไว้ในหลักสูตร 0.05 8.74 0.44 -
0.04 2. มีการสร้างและประสานเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง 0.1 8.30 0.83 

3. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 0.1 8.59 0.86 

4. จ้านวนบุคลากรเพียงพอ มีความสามารถที่หลากหลาย 0.025 9.19 0.23 

5. มีคู่มือ สื่อ  สิ่งอ้านวยความสะดวกในการให้บริการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  อย่าง
หลากหลาย  

0.05 8.28 0.44 

6. การให้บริการอย่างทั่วถึง  และเหมาะสม 0.025 8.15 0.20 

7. เด็กมารับบริการมีอายุต้ังแต่อายุยังน้อย 0.025 8.13 0.22 
จุดด้อย 

รายการ     

8.ขาดการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ตามบทบาทภารกิจศนูย์ฯ (เชิงสัญลักษณ์) 0.1 8.52 0.85 

9. บุคลากรมีการสื่อสาร  ประสานงาน  ร่วมกิจกรรมกบัผู้ปกครองน้อย  0.025 8.78 0.22 

10. บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ในบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน/ขาดการมอบหมายงานที่ชัดเจนไม่
สามารถน้านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรที่จัด
การศึกษาพิเศษไม่เพียงพอ 

0.2 8.70 1.74 

11. สื่อสิ่งอ้านวยความสะดวกไม่ตรงกับความต้องการจ้าเป็น  ไม่ทันต่อการใช้งาน 0.05 8.67 0.43 

12. งบประมาณมีไม่เพียงพอ 0.1 8.44 0.84 

13. หลักสูตรไม่สอดคล้องกับบริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ้าจงัหวัดศรีสะเกษ 0.1 7.96 0.79 

14. ขาดการนิเทศ ติดตาม  รายงานทั้งภายใน 0.05 8.30 0.42 
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โอกาส 

รายการ นก. x  นก.x

x  

รวม 

1. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 0.05 8.52 0.43 0.08 
2 .บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาพิเศษ 0.05 7.74 0.39 

3. เป็นสถานศึกษาท่ีให้บริการด้านการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการต้ังแต่แรกเกิด 0.2 9.00 1.80 

4. มีเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน 0.025 8.96 0.22 

5. เป็นเมืองเศรษฐกิจทางเกษตรกรรมเป็น เมืองที่หลากหลายทางวัฒนธรรมมีความหลากหลาย
ทางภาษา 

0.025 9.04 0.23 

6. ที่ต้ังอยู่ใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวกต่อการมารับบริการ  และประสานงานกับหน่วยงาน
อื่นๆ ง่าย 

0.05 9.26 0.46 

7. ผู้พิการได้รับสิทธิ  การสนับสนุนจากภาครัฐ   0.1 8.63 0.86 
อุปสรรค 

รายการ     
8.บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ 0.025 8.26 0.21 

9. ถนนช้ารุด  เปลี่ยว  แสงสว่างไม่เพียงพอในการออกให้บริการ 0.05 8.93 0.45 

10. งบประมาณไม่เพียงพอ  เช่น ยานพาหนะ ค่าสาธารนูปโภค  อุปกรณ์ท้าความสะอาดไม่
เพียงพอวัสดุในการท้างานไม่เพียงพอ 

0.15 9.15 1.37 

11. เด็กไม่สามารถได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  เช่น ผู้ปกครองขาดองค์ความรู้  ผู้ดูแลเป็น
ผู้สูงอายุสภาพภูมิอากาศ /ผูป้กครองไม่มีตารางการออกให้บริการ 

0.1 8.96 0.89 

12. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ทั่วถึง การรายงานข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน 0.025 8.78 0.21 

13. รายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอ  มีฐานะยากจน 0.05 9.19 0.46 

14. บุคลากรขาดความตระหนักในหน้าท่ีรับผิดชอบ 0.1 7.67 0.77 
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สรุปผลการศกึษาสถานภาพ 
 สถานภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ จากการสังเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT) 
พบว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีสถานภาพเอื้อและอ่อน กล่าวคือ มีจุดอ่อนภายในท่ีมีค่าน้้าหนัก ๘.๔๘ซึ่งน้อยกว่า
จุดแข็งท่ีมีค่าน้้าหนักท่ี ๘.๖๖ และสภาพแวดล้อมภายนอกมีความเอื้อต่อการด้าเนินงานโดยมีปัจจัยท่ีเป็นโอกาสมี
น้้าหนัก ๘.๗๓ ซึ่งมากกว่าอุปสรรคซึ่งมีน้้าหนัก ๘.๗๐ 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

เพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติท่ัวไป มีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ท่ีดีสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้ จึงมีความ
จ้าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีต้องก้าหนดให้มีนโยบายการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
และเกิดผลอย่างจริงจัง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ ตระหนักถึงความส้าคัญ จ้าเป็นต้องสร้างโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพทั่วถึง จึงก้าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาส้าหรับคนพิการ มีการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้น ท่ีสนองต่อนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นกรอบทิศทางและ
เปูาหมายการพัฒนาการศึกษาส้าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ดังนี้ 

 นโยบายรัฐบาล 
 

นโยบายด้านการศึกษา (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเมื่อวันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาดังนี้ 
 

นโยบายข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี

การปกครองของไทยรัฐบาลจึงถือเป็นหน้าท่ีสาคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและ
ปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพโดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทาง
ระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปากย่ามใจหรือประสงค์ร้ายมุ่งส่ันคลอน
สถาบันหลักของชาติโดยไม่คานึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมากตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนท้ังจะ
สนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีสถาบันการศึกษาตลอดจนหน่วยงาน
ท้ังหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงานสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
เป็นท่ีประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในท่ีสุด 
 

นโยบายข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสร้าง

ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
3.6 จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ

ประชาชนท่ัวไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีได้ประกาศไว้แล้ว 
 

นโยบายข้อ๔การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะน้าการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้

สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
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4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความส้าคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพประกอบอาชีพ
และด้ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้น
การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ีลดความเหล่ือมล้้า และพัฒนาก้าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ีท้ัง
ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จ้าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษาและปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไป
มีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็น
แนวทางหนึ่ง 

4.3ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไปมีโอกาสร่วม
จัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้กระจายอ้านาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อมโดย
ให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

4.4พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ท่ี
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เช่ือมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนท้ังในด้าน
ความรู้ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทักษะ โดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

4.7ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส้าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

4.8อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ัง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 
น้าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

4.9สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและ
เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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นโยบายข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.1 ในระยะเร่งด่วนเร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณพ .ศ. 2557 ท่ียังค้างอยู่ก่อนท่ีจะพ้นกาหนด

ภายในส้ินปีนี้และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทาไว้โดย
ติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวต้ังแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่นรวมท้ังจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายท่ี
สูญเปล่าเพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทาไว้โดยนา
หลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ท่ีให้ความสาคัญในการบรูณา
การงบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงานรวมท้ังนาแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วยเพื่อ
ขับเคล่ือนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัดไม่ซ้าซ้อนและมีประสิทธิภาพทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไม่
ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าท่ีสาธารณะของประเทศเกินความจาเป็นและแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อ
แสดงความโปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณต้ังแต่
ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่นเพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภคโดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการ
ติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายท่ีสูญเปล่า 

 

นโยบายข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศภูมิภาคและท้องถิ่น
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอานาจหน้าท่ีซ้าซ้อนหรือลักล่ันกันหรือมีเส้นการปฏิบัติงานท่ียืดยาว
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใสชัดเจนสามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางและการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศและ
การรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดยจะดาเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลา
ดับความจาเป็นและตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพสามารถให้บริหารเชิงรุกท้ังในรูปแบบ
การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลางศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการท่ีหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามท่ีชุมชนต่างๆเพื่อให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมณจุดเดียว 
(One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบพัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพและระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการปูองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าท่ีฝุายต่างๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักด์ิศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัดยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆท่ีไม่จาเป็นสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริตเช่น
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ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างการอนุญาตอนุมัติและการขอรับบริการของรัฐซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานานซ้าซ้อน
และเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 

 
10 นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) 

 

การขับเคล่ือนการดาเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่
ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษาดังนี้ 

1) ให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ให้มากท่ีสุด 
2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุรภาพ 
3) ปรับ/ลดภาระงานท่ีไม่จ้าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ 
4) เร่งปรับหลักสูตร/ต้ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต้ารา/หนังสือต้องมีความคุ้มค่า 
5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท้า เข้าท้างาน AEC ให้ทันปีนี้ ช่วย

แก้ไขปัญหาสังคมว่างงานและปัญหาสังคมได้ 
6) ปรับหลักสูตรท้าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
7) ใช้ส่ือการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 
8) ลดความเหล่ือมล้้า จัดการศึกษาให้ท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
9) น้าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนเพื่อให้ได้ทักษะชีวิต อยู่บนโลกท่ีไร้พรมแดน 
 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
นโยบายทั่วไป 17 เร่ือง 

1. การจัดท าแผนงานโครงการเริ่มใหม่อาทิ เช่น 
1.1 ต้องเข้าใจจุดหมายว่าท้าเพื่ออะไร 
1.2 ต้องวาดภาพงานลงในรายละเอียดให้เห็นว่าอะไรคืองานหลัก แล้วมีงานรองอะไรบ้างท่ีต้องท้า

เพื่อให้บรรลุงานหลักอะไรที่ต้องท้าก่อน อะไรที่ต้องท้าท่ีหลัง 
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลท่ีดีถูกต้องครบถ้วนชัดเจนต้ังแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลักและทันต่อ

สถานการณ์เช่นจะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาวิชา 
1.4มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดาเนินงานท่ีผ่านมาให้ชัดเจนซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยให้การ

แก้ไขปัญหามีความแม่นยามากขึ้น 
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผลอาทิ เช่น 
ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดาเนินงานท่ีผ่านมาแล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลาย

เช่นปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียนปัญหาอยู่ท่ีครูปัญหาอยู่ท่ีพ่อแม่ปัญหาอยู่ท่ีสภาวะแวดล้อมซึ่งบางครั้งไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 

 3. แผนงาน/โครงการพระราชด าริอาทิ เช่น 
3.1 ให้มีการดาเนินโครงการตามพระราชดาริในส่วนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรงหรือมีส่วน

เกี่ยวข้อง 
3.2 โครงการพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดท่ีกระทรวงศึกษาธิการดาเนินการหรือให้การสนับสนุนต้องสามารถอธิบาย
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ท่ีมาเหตุผลและความสาคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน
รวมท้ังถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 

3.3 ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดย
การเรียนรู้ทาความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิตพร้อมท้ังสามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้ 

3.4 ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันหลักของ
ชาติ 

4. งบประมาณอาทิ เช่น 
4.1 งบลงทุน 

1) ให้เตรียมการดาเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2559  
2) การใช้งบประมาณเมื่อได้รับแล้วต้องเร่งดาเนินการตามแผนท่ีกาหนดเพื่อให้เกิด 

การกระจายงบประมาณในพื้นท่ี 
 4.2 งบกลาง 

1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าท่ีจาเป็น 
2) ให้เกล่ียงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 4.3 การใช้งบประมาณในการดาเนินงานต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งรัฐบาลจะ
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการคตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
ของกระทรวงศึกษาธิการและช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง 

4.4 งานบางโครงการท่ีต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้นให้มีการบูรณาการกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรอาทิ เช่น 
5.1 จัดให้มีช่องทางการส่ือสารอย่างเป็นระบบนาเทคโนโลยีการส่ือสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงานอาทิการ

ประชุมทางไกลโปรแกรมไลน์เป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น 
2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อส่ือสารได้ตลอดเวลาสามารถถ่ายทอดคาส่ังไปยังหน่วยรองและ 

หน่วยปฏิบัติได้ทันทีรวดเร็วและท่ัวถึง 
3) ให้มีการรายงานท่ีรวดเร็วทันเหตุการณ์และทดสอบระบบท่ีมีอยู่เสมอ 

5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์อาทิ 
1) เสมาสนเทศเป็นการส่ือสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรคือการสร้างความเข้าใจภายใน 

องค์กรหน่วยงาน 
2) ประชาสนเทศเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือภายนอกองค์กรคือการสร้างความเข้าใจกับ 

ประชาชน 
6. อ านวยการเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอาทิ เช่น 

กรณีเกิดอุบัติเหตุภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาผู้บริหารครูนักเรียนนักศึกษาท้ังท่ี
เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอาทิการกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหารการประท้วงต่อต้านผู้บริหารนักเรียน
เจ็บปุวยผิดปกติโรงเรียนถูกขู่วางระเบิดโรงเรียนเกิดวาตภัยฯลฯให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกาหนดมาตรการ
วิธีการขั้นตอนปฏิบัติท่ีชัดเจนในการปูองกันแก้ไขปัญหาตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทาการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอซึ่งเบ้ืองต้นต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

1) มีการจัดระบบและกาหนดผู้ปฏิบัติท่ีชัดเจน 
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2) มีวิธีการขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระยะส้ันและระยะยาว 
3) สารวจระบบท่ีมีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลาดับข้ันอย่างรวดเร็ว 

7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอาทิ เช่น 
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจรเช่นร่วม

กาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทางานระหว่างกาลังศึกษาและการรับเข้าทางานเมื่อสา
เร็จการศึกษา 

8. จะให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆของแต่ละแท่งเข้าท างานอาทิ เช่น 
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าท่ีการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นท่ีให้ครบถ้วน 
8.2 กาหนดบทบาทภารกิจในส่ิงท่ีต้องรู้และส่ิงท่ียังไม่รู้ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน 
8.3 กาหนดความต้องการและส่ิงอานวยความสะดวกต่างๆให้พอเพียง 

9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ต้ังไว้เป้าหมายในการเข้าร่วมการสัมมนาอาทิ เช่น 
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนาต้องดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีกาหนดอย่างมี

ประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายวิทยากรหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานในทุกระดับ

ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานท่ีมีคุณภาพ 
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 

ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเปูาหมายหลักนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้และสามารถใช้
ในการส่ือสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมถึงครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

11. ให้มีการน า ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวางเช่น 
11.1 ให้มีการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการเข้ากับ

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้
เป็นช่องทางในการส่ือสารเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพื่อขับเคล่ือนงานการจัดการศึกษาการใช้ส่ือเพื่อสร้างความเข้าใจความ
สนใจและการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ” 

12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนการใช้ส่ือเทคโนโลยีต่างๆจัดการเรียน

การสอนการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีดีทาให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
13. ให้ความส าคัญกับบรรยากาศในการท างาน 

13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานท่ีราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อยเหมาะสม 
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาดบริเวณพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานและสถานศึกษาทุก

ระดับ 
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษาต้องจัดให้มีแผนรักษาความปลอดภัยให้

ชัดเจนอาทิแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยอุทกภัยจัดลาดับความสาคัญและสภาพปัญหาภัยคุกคามของแต่ละพื้นท่ีและมี
การซักซ้อมแผนอย่างสม่าเสมอ 

14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนของครู 
14.1 ให้น้อมนากระแสพระราชดารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู 
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่ายเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้และเข้า

ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข 
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15. การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้และคุณลักษณะและ
ทักษะชีวิต 

ให้จัดระบบการประเมินผลงานความก้าวหน้าและการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของครูผู้สอนให้
สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนท้ังด้านความรู้คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และทักษะชีวิต 

16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิ 
ให้เร่งรัดการดาเนินโครงการขับเคล่ือนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุน

การดาเนินโครงการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้บังเกิดผลโดยเร็วอาทิโครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นต้น 

17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
ให้จัดระบบการทาระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นระบบดูแลนักเรียน

และช่วยแก้ไขปัญหาท่ีตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้เช่นครอบครัวท่ีประสบเหตุภัยแล้งอุทกภัยต่างๆ
และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพื้นท่ีในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในรูปแบบท่ี
เหมาะสมต่อไป 

 

นโยบายส่งเสริมและสนบัสนนุการศกึษา 
นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต 

1. ห้ามการซื้อขายต้าแหน่ง หรือเสียเงินเพื่อการย้ายท่ีอยู่ 
2. หน่วยงานท่ีมีรายได้ ขอให้ตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่ หากพบ 

 - ด้าเนินการสอบสวนหาผู้กระท้าผิดและด้าเนินคดีตามกฏหมายให้ได้ 
 - ตรวจสอบช่องว่างท่ีท้าให้เกิดความทุจริตท่ีตรวจพบนั้นๆ และท้าการแก้ไข 
 - ปรับรุงระบบ/ระเบียบ รวมถึงมาตรการมาควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดข้ึนอีก 

3. หลักงจากเดือน ธ.ค.จะเริ่มมีการสุ่มตรวจ หากพบการทุจริต ผู้บังคับบัญชา ต้องรับผิดชอบด้วยฐาน
ปล่อยปละละเลย 
นโยบายด้านการอาชีวศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 
1. การเปลี่ยนค่านิยมอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมาเข้าสู่ระบบอาชีวะมากยิ่งขึ้น 

- ทวิศึกษาเป็นการจัดการศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)และส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จบแล้วได้วุฒิ
การศึกษา 2 ใบ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ 

- ความร่วมมือกับสถานประกอบการเป็นการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาโดย
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที 

- การลดเรื่องการทะเลาะวิวาทเพื่อสร้างความปลอดภัย 
- ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างท่ัวถึง 
- ให้โอกาสนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการรักการประกอบอาชีพ การ

ตรงต่อเวลา ความอดทนความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า 
2. การท าให้วิทยาลัยอาชีวะมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

- ให้มีการจัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
- การจัดการศึกษาด้านปิโตรเคมี 
- การท่องเท่ียว โรงแรม อาหาร มัคคุเทศก์ 
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- การจัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภค และอื่นๆ เช่นการเปิดสอนหลักสูตร
เกี่ยวกับระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน 
3. จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากล 

- การจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน รวมท้ังจีนญี่ปุุน เกาหลี และยุโรปบาง
ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน 
 

นโยบายด้านการอุดมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
1. ก าหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจนตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน เพื่อลดความ
ซ้้าซ้อน 
2. Outcome ที่สถาบันอุดมศึกษาควรมีเช่น การวิจัยพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมท่ีเกิดจากทรัพยากรท้องถิ่น
เพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ 
3. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ท้าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงให้แก่โรงเรียนในการพฒันาท้องถิ่น 
 

นโยบายด้านการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนท่ีเห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่นการสอนแบบแจกลูกสะกดค้าโดยใช้แนวการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) 

- ก้าหนดเปูาหมายให้นักเรียนช้ัน ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ช้ัน ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง 
2. การดูแลเด็กออกกลางคัน 

- การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้หากเด็กจบออกไปต้องมี
ระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปท้างานท่ีใดต้องสนับสนุนให้เรียนต่อในสถานศึกษาของ กศน. 
3. ปรับปรุงหลักสูตร 

- การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียนให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขแต่ไม่ใช่เวลาเหลือแล้วไปจัดกิจกรรมท่ี
เพิ่มภาระหรือเพิ่มการบ้านให้นักเรียนอีก 

- ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว 
- ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดนให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจ้า 

4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูสอนไม่ครบช้ันเรียน 
- ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้

เป็นโรงเรียนต้นทางท่ีมีคุณภาพ 
5. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT 
6. การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน 

- การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียนหาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครู
ท่ีต้องเพิ่มข้ึนตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสมอาจจัดโมบายทีมจาก
ส่วนกลาง เพื่อลดภาระครูหรือน้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
7. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหนว่ยงานและสถานศึกษา 

- ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาส่ิงของท้ังหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ 
ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย 1) ระบบการจัดหา-แจกจ่ายโดยจะต้องมีตรรกะ-มีเหตุมีผลในการแจกจ่าย 
ไม่ใช่แจกจ่ายตามความเสน่หาจะท้าให้เกิดการเลียแข้งเลียขากัน เป็นเรื่องท่ีไม่ดี 2) ระบบการซ่อมบ้ารุงควรต้ัง
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ทีมเฉพาะขึ้นมาเพื่อบ้ารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการใช้งานพร้อมท้ังมีการรายงานผลการตรวจด้วย 
โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนเพื่อให้การบ้ารุงรักษามีความต่อเนื่อง 3)การจ้าหน่วย
เพื่อท่ีจะได้จัดซื้อทดแทน 
8. การดูแลเร่ืองสวัสดิการ 

- ให้ความส้าคัญกับการบรรจุ โยกย้ายเล่ือนต้าแหน่ง วิทยฐานะ 
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจ้านวนกว่าล้านล้านบาทขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและจัดระบบแก้ไขปัญหาเรื่อง

นี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้วจึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด้าเนินชีวิต รู้จักใช้ รู้จักเก็บ
ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลงในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างจิตส้านึกในการใช้จ่ายให้กับลูกหลาน
ของตัวเองด้วย 
9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา 

- ปลูกฝังการคัดแยกขยะและท้ิงขยะให้ถูกท่ีแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาและทุกสังกัด 
- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัดสพฐ. 38,000 แห่งท่ัวประเทศ โดยมอบสพฐ.ศึกษา

รายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบทุกโรงเรียนภายในปี 2559 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การศ ึกษาขั้นพื้นฐานเป ็นการศ ึกษาเริ ่มแรกของคนในชาติด ังนั้นเพื่อให ้การศ ึกษา ขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทย ม ีค ุณภาพมาตรฐานระด ับสากลบนพื้นฐานของความเป ็นไทย ให ้น ักเร ียนได ้ร ับการพ ัฒนา
ศ ักยภาพส ูงส ุดในตน ม ีความรู ้และทักษะท่ีแข ็งแกร ่งและเหมาะสม เป ็นพื้นฐานสำคัญในการเร ียนรู ้ระดับส ูง
ขึ ้น ไปและการดำ รงช ีว ิตในอนาคตสำนักงาน คณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห ็นชอบของ
คณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน
ป ีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ดังนี้ 

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและกระบวนการการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพทันสมัยทันเหตุการณ์ทันโลกให้ส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทรวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาส
มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไปโดยเฉพาะทักษะการอ่านเขียนและการคิดเพื่อให้มีความพร้อมเข้า
สู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท้างาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหาทักษะและกระบวนการเรียนการสอนประกอบไปด้วยมาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการสอนการ
พัฒนาทางวิชาชีพสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูเป็นผู้ท่ีมีความสามารถและ
ทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ
และเป็นผู้น้าทางวิชาการครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนสร้างความมั่นใจและ
ไว้วางใจส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียนท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพ 

5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพท่ีแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมี
ความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งมีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีชัดเจนเป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
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7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีมีข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์และมีนโยบายการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท้างานเร่งรัดการกระจายอ้านาจและความรับผิดชอบปรับปรุงระบบของ
โรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท้าการมีส่วนร่วมและการประสานงานสามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพกลุ่มบุคคลองค์กรเอกชนองค์กรชุมชนและ
องค์กรสังคมอื่น 

9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมให้เป็นปัจจัยหนุนใน
การเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพขวัญและก้าลังใจสร้างภาวะจูงใจแรงบันดาลใจและความรับผิดชอบใน
ความส้าเร็จตามภาระหน้าท่ี 

10. มุ่งสร้างพลเมืองดีท่ีต่ืนตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และท้าให้การศึกษาน้าการ
แก้ปัญหาส้าคัญของสังคม 

11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลังและโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ได้
คุณภาพเพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
ดังนั้น เพื่อให้การศ ึกษาขัน้พืน้ฐานของประเทศไทยพ ัฒนาไปในท ิศทางท ี่สอดคล้องก ับการเปล่ียนแปลง

ของประเทศและของโลก สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขัน้พื้นฐาน โดยความเห ็นชอบของคณะกรรมการ
การศ ึกษาขัน้พื้นฐานจ ึงได ้กำหนดว ิส ัยท ัศน์พ ันธก ิจประเด ็น ยุทธศาสตร์เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิตและจุดเน้น
ดังนี ้

 
วิสัยทัศน์ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

พันธกิจส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
เพื่อให ้การจ ัดการศ ึกษาขัน้พื้นฐานของประเทศไทย ม ีค ุณภาพและมาตรฐานระด ับ สา  กลบนพื้นฐาน

ของความเป็นไทยสำ  นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดเปูาประสงค์ดังนี้ 
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและนักเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
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3. ครูผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีทักษะท่ีเหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท้างาน
ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

4. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้น
พื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

๕.สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขัน้พพื้นฐานเน ้นการทำงานแบบบ ูรณาการ การบร ิหาร 
แบบม ีส ่วนร ่วมจากท ุกภาคส ่วนในการจ ัดการศ ึกษาและกระจายอ้านาจและ ความรับผิดชอบสู่สำนักงาน
เขตพื้นท ี่การศึกษาและสถานศึกษา 

๖.พื้น ท่ีพ ิ เศษได ้ร ับการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาและพ ัฒนาร ูปแบบการจ ัด 
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามบร ิบทของพื้นท่ี โดยมีย ุทธศาสตร์ในการด้าเนินงาน 4 ยทุธศาสตร์ได ้แก่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด ็นย ุทธศาสตร ์ท่ี ๒ เพิ ่มโอกาสการเข ้าถ ึงบร ิการการศ ึกษาขัน้พื้นฐานให้ท ั่วถึง 

ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพคร ูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 
กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากวิสัยทัศน์พันธกิจเปูาประสงค์ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงก้าหนดกลยุทธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ้านวน 4 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ

โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ผลผลิต 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการด้าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 
1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
โดยมีหน่วยก้ากับประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาคือส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจ้านวน 

183 เขตส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจ้านวน 42 เขตและส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษซึ่งมี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพ
ปัญหาและรองรับการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เร ียนในระดับการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน 
เป้าประสงค์ที่ ๑ นัก เร ียนระดับระดับก ่อนประถมศึกษาและระ ดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท ุกคนมี

พัฒนาการเหมาะสมตามว ัย และมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
1. เสริมสร ้างความเข้มแข ็งให ้กับการพัฒนาผู ้เร ียนอย่างมีคุณภาพ 
 1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  1.1.1ปล ูกฝ ังผู ้เร ียนด ้านค ุณธรรมจร ิยธรรมและค ่าน ิยมหล ักของคนไทย 12 

ประการ 
1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนวเพื่อการ 

ศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต รวมท้ัง
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย๑.๑.4 ส่งเสริม 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ส่ือสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 

1.2 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา 
๑.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุก 

ระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 
1.2.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความ 

ต้องการในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ 
1.2.3 ส่งเสริมการน้าาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา 

หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ 

ส่ิงอานวยความสะดวก ท่ีหลากหลาย การมีศูนย์รวมส่ือให้ครูสามารถยืมส่ือไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

1.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการน้าการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA และ 
ระบบการทดสอบกลางของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิด
คุณภาพแก่ผู้เรียน 

1.2.6  ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง 
1.2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญในระดับมัธยมศึกษา 
1.2.8 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลายมิติให้มีความ

เข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลปูอนกลับ และสามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน 
 2. สร้างแนวร่วมการก้ากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน 
สังคม และสาธารณชน 

๒.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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2.๓ ประสานสถาบันที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้คัดเลือกอย่างหลากหลายสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามี
ความเหมาะสมตามบริบทของพื้นท ี่ 

กลยุทธ์ 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจ้าเป็นของผู้เรียน ชุมชนและบริบทของ
พื้นท่ี ท้ังในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นท่ี และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกต้าบล 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ท้ังท่ีจัดเองและสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานท้าของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ให้สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเป็นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพของผู้เรียน 

1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบปกติรูปแบบเพื่อความเป็น
เลิศ รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก ให้เหมาะสมกับความต้องการจ้าเป็น
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ 

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส้าาหรับโรงเรียนในพื้นท่ีพิเศษเป็นการเฉพาะตาม
สภาพของพื้นท่ี (พื้นท่ีสูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อลดความเส่ียงในการออกกลางคัน และดูแล
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม 

2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง เช่ือมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน 

2.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัวให้ผู้เรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีการเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมท้ังให้เช่ือมโยงทุกระดับกับงานท่ีสัมพันธ์ 

2.4 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท้าระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
ส้าหรับเด็กด้อยโอกาสท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่นเด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มีเลข
ประจ้าตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

 
 
 
 
 



57 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ท่ี ๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรมการท้างานท่ีมุง่เน้น

ผลสัมฤทธิ์ 
เป้าประสงค์ท่ี ๖ พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามี

ความเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 
กลยุทธ์ 
๑.ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานท่ีเกี่ยวข้องกบัการจัดการเรียนรู้ของครู 

1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน 
1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีจ้านวนครูไม่ 

เพียงพอ 
1.3 ประสานความเป็นไปได้ในการก้าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย ๑ รายวิชา 

ในโรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิท่ีเหมาะสม ช่วยสอนในโรงเรียนท่ี
ครูไม่เพียงพอ 

1.4 ประสานและส่งเสริมการท้างานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เพื่อ
จัดหาผู้มาช่วยเหลือการท างานต่างๆ ภายในโรงเรียน 

2.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผลและทักษะในการส่ือสาร
ของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.๑ เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
สอนคิดแบบต่างๆ และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล 

2.๒ พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการ
ประยุกต์ใช้ส่ือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างเหมาะสม 

2.๓ ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู ท้ังในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

2.๔ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน
ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2.๕ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก้าลังใจในการท้างาน 

4.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ 
4.๒ ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะท่ีสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน 
5. สนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็น

ครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องวางแผน สรรหาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจ้าเป็นของโรงเรียน และสังคม 
6.๑ สร้างความตระหนักกับองค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา ย้าย โอน 

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
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6.๒ ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูท่ีมีวิชาเอกตรงกับความต้องการสามารถจัดการเรียนรู้
เพื่อผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนท่ีมีความแตกต่างกันประเด็น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ท่ี ๔ ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคล่ือน

การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากลเปูาประสงค์ท่ี ๕ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และ
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ ๖ พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามี
ความเหมาะสมตามบริบทของพื้นท 

กลยุทธ์ 
1. กระจายอ้านาจและความรับผิดชอบ 

1.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีความสามารถและมี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.๒ บูรณาการการท้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆในส่วนกลาง เพื่อ
ส่งเสริมให้ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิ่มข้ึน 

1.๓ พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก้ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1.๔ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณท่ีไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล ได้
อย่างรวดเร็ว 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
2.๑ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ถึงความจ้าเป็นและประโยชน์ของ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการพัฒนาการศึกษา 
2.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของ
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีขาดแคลน อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ทุรกันดาร 

2.๒.๒ ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนท่ีมีความมุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แต่มีความขาดแคลนมาก 

2.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
4.ส่งเสริมให้สถานศึกษาและส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์คณะบุคคลมีความรับผิดชอบต่อผล

การด้าเนินงาน 
4.๑ ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์คณะ

บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีนักเรียนในพื้นท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเส่ียง
ลดลง 

4.๒ สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร องค์
คณะบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก้าหนดจุดเน้นการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี 

 
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 

1. นักเรียนมีสมรรถนะส้าคัญ สู่มาตรฐานสากลดังต่อไปนี้ 
1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาท่ี

สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
1.2นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มข้ึนเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
1.3 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถ ด้านภาษา อ่านออกเขียนได้ ด้าน

ค้านวณ และด้านการใช้เหตุผลท่ีเหมาะสม 
1.4 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่ 

อาชีพ ด้วยการแนะแนว ท้ังโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) และได้รับ
การพัฒนาความรู้ ทักษะท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการส่ือสารอย่าง 
สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วง
วัย 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษา และการท้างานและ 

สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย 
3. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 

ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายตามหลักวิชา 
3.2 เด็กด้อยโอกาส และเด็กในพื้นท่ีพิเศษ  ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
3.3 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
3.4 นักเรียนท่ีเรียนภายใต้การจัด การศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการบุคคล องค์กร 

วิชาชีพ องค์เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

3.5 เด็กกลุ่มท่ีต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง 
และช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการส่ือสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัด
ประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
อย่างเหมาะสม 

1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา   
และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน ให้เกิด 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึด 

มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก้าลังใจในการท้างาน 
4. องค์กร คณะบุคคล  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องวางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
 
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

1. สถานศึกษา และส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ้านาจ การมี
ส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด้าเนินงาน 

1.1 โรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต้่า 
กว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ได้รับการแก้ไข  ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท้าหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนท้าแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุม และองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส้านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษา 

1.3 ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก้ากับ ติดตามตรวจสอบการบริหาร 
จัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

1.5 ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูงขึ้นอัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเส่ียงลดลงจริงจังและต่อเนื่อง 

2. หน่วยงานในสังกัดส้านักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.1 ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.2 ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 
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นโยบายส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีบทบาทและหน้าท่ีจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
ดังนั้น จึงได้ก้าหนดกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน้น ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการและผู้ดอยโอกาส เพื่อสอดคล้องและเช่ือมโยงกับนโยบายของนายยกรัฐมนตรี (พลเอก
ประยุทธ์  จันทร์โอชา)นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายส้านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีสาระส้าคัญดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพบนพื้นฐานความ

เป็นไทย 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส้าหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนา

เต็มศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลอย่าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะ
ชีวิต และทักษะอาชีพ 

3. พัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการบูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1. คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

2. ผู้ด้อยโอกาสต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

3. คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุรธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษาในสังกัด มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก

ขับเคล่ือนการศึกษาส้าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความ
เป็นไทย 
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กลยุทธ์ (StrategicFormulation) 
1. ขยายโอกาสทางการศึกษาส้าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ 
2. พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์บนพืน้ฐานความเป็นไทย 
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ห้เหมาะสมกับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
4. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการบูรณาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ 
  

จุดเน้นการด าเนินงาน 
                ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ก้าหนดจุดเน้นให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับ ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
  

ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1 คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีสมรรถนะส้าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีพัฒนา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 
สติปัญญาท่ีสมดุลเหมาะสม เต็มศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1.2คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคลด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1.2.1 คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบท่ี 
หลากหลายเต็มศักยภาพ 

- ผู้ด้อยโอกาสและเด็กในเขตพื้นท่ีพิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมี 
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 

- คนพิการที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 
บุคคล องค์กร วิชาชีพ องค์การชุมชนและองค์กรสังคมอื่นและการศึกษาทางเลือกได้รับการพัฒนา 
 1.3 คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา สู่ความเป็นเลิศ 
 1.4 คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะ
อาชีพเพื่อการมีงานท้า 
 1.5 คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้มีลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ผู้บริหารสามารถน้าหลักธรรมมาภิบาลและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการศึกษาให้มี 

ประสิทธิภาพ 
2.2 ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมส้าหรับคน 

พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม 
           2.3 บุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับอย่างเหมาะสม 

2.4 บุคลากรในส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติการ 
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 ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
3.1 ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษา ร่วมพัฒนาระบบบริหารโดยน้าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ้านาจ การมีส่วน
ร่วม และร่วมรับผิดชอบต่อผลการด้าเนินงาน 
                3.1.1พัฒนาระบบการประกันคุณภาพเพื่อให้สถานศึกษา โรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรอง
คุณภาพภายนอกและท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต้่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ได้รับการแก้ไข 
ช่วยเหลือ นิเทส ติดตามและประเมินผล โดยส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษท้าหน้าท่ีสนับสนุน และ
เป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท้าแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
                3.1.2 ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                3.1.3 ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก้ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
  3.1.4 ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเส่ียงลดลง อย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่อง 
 3.2 บริหารจัดการหลักสูตรส้าหรับ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส (Curriculum Management)
ให้มีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม กับสภาพผู้เรียน 
 3.3 ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส้าหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 3.4 สถานศึกษาทุกแห่งน้านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเรียนร่วม การลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ฯ 
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ทิศทางการพัฒนาการจัดการศกึษาของศนูย์การศกึษาพิเศษประจ าจังหวดัศรีสะเกษ 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ มีบทบาทและหน้าท่ีจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการต้ังแต่
แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ดังนั้น จึงได้ก้าหนดกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการเพื่อสอดคล้องและเช่ือมโยงกับนโยบายของนายยกรัฐมนตรี (พลเอก
ประยุทธ์  จันทร์โอชา)/คณะรัฐมนตรี/นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายส้านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นของส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 โดยมีสาระส้าคัญดังนี้ 

 
ปรัชญาศูนย์ฯ 

 
“โยคา เว ชายเต ภูริ” 

ปัญญาย่อมเกิดขึ้นจากการฝึกฝน 
 

อัตลักษณ ์
 

ยิ้มได้  ไหว้เป็น เล่นเหมาะ 
 

เอกลักษณ์ 
 

บริการดี  มีเครือข่ายเข้มแข็ง ใจกลางแหล่งเรียนรู้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“มุ่งพฒันาผู้พิการ บริการอย่างท่ัวถึง แหล่งเรียนรูห้ลากหลาย ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง” 
 

พันธกิจ(MISSION ) 
 

1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะเริ่ม 
2. พัฒนาและฝึกอบรม ผู้ดูแลคนพิการบุคลากรท่ีจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ 
3. จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
4. จัดระบบบริการช่วงเช่ือมต่อส้าหรับคนพิการ 
5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา 
6. เป็นศูนย์ข้อมูลรวมท้ังจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส้าหรับคนพิการ 
7. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการในจังหวัด 
8. พัฒนาระบบการบริหารและกลไกการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ 
 

เป้าประสงค์(Goals) 
 

“ผู้พิการมีทักษะในการด้ารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข” 
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  (Strategic Issue) 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 
  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่าง 
 ท่ัวถึง 
 กลยุทธ์ที่ 3 
  พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 

 ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

 
บทบาทหน้าที่ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
 

1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(Early 
Intervention : EI)และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
อนุบาลโรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพกิาร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2. พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรท่ีจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ 
3. จัดระบบ และส่งเสริม สนับสนุนการจัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

(Individualized Education Program : IEP) ส่ิงอ้านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาส้าหรับคนพิการ 

4. จัดระบบบริการช่วงเช่ือมต่อส้าหรับคนพิการ(Transitional Services) 
5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา 
6. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมท้ังจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส้าหรับคนพิการ 
7. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการใน

จังหวัด 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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มาตรฐานการศึกษา 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษมีมาตรฐานการศึกษาจ านวน 6 มาตรฐาน 33 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 1 มาตรฐาน 2ตัวบ่งชี้ 

 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 

1.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการตามท่ีก้าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการ 
 ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว   

1.2 ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

 

มาตรฐานด้านครู ประกอบด้วย 1 มาตรฐาน 9 ตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐานที่  ๒  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 2.1 ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ และครูมีเพียงพอ   
 2.2 ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้   
 2.3 ครูมีความเมตตา และอดทนต่อการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน 
 2.4 ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรับรู้ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับผู้เรียน 
 2.5 ครูจัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ 
ครอบครัวตามข้อก้าหนดของการจัดท้าแผน และมีการทบทวนแผนเป็นระยะ 
 2.6 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยใช้เทคโนโลยีส่ิงอ้านวยความสะดวก 
(Assistive Technology ) ส่ือการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาได้ตรง 
ตามความต้องการจ้าเป็นของผู้เรียน  

2.7 ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
และสรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเช่ือมต่อ   

  2.8 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ 
การสอน 
 2.9 ครูมีทักษะในการท้างานร่วมกับผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ  
 

 
มาตรฐานด้านผู้บริหารประกอบด้วย 1 มาตรฐาน 6 ตัวบ่งชี้ 

  
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารปฎิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น้า ความคิดริเริ่ม และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการ 
 3.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 
เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
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 3.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาส้าหรับคนพิการให้บรรลุเปูาหมายตามท่ี 
ก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 3.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วน 
ร่วม ในการพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคีเครือข่าย ให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการ แก่ 
บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษและปฏิบัติหน้าท่ีเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 3.6 ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 1 มาตรฐาน 7 ตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐานที่ 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบ
การให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด 

4.1 มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภท
ความพิการ 

4.2 จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
4.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
4.4 จัดให้มีเทคโนโลยีส่ิงอ้านวยความสะดวกส่ือการเรียนรู้บริการและความช่วยเหลืออื่นใด

ทางการศึกษาส้าหรับคนพิการเพียงพอ 
4.5 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทาง 

การศึกษา 
4.6 จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียน 

เรียนร่วม 
4.7 สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่างเป็นระบบ และประสานงานการจัดการศึกษาส้าหรับ 

คนพิการในจังหวัด 
มาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย 1 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี ้

 
มาตรฐานที่ 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษให้ผู้เรียนและครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ 
ประโยชน์ได้ 

4.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษระหว่างศูนย์ 
การศึกษาพิเศษกับครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่าย 

4.3 พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครในชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือคนพิการ 
ภายในท้องถิ่น 

 
มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพประกอบด้วย 1 มาตรฐาน 6 ตัวบ่งชี้ 
 
 มาตรฐานที่ 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

6.1 ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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6.2 จัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษท่ี 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

6.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

6.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

6.5 น้าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
6.6  จัดท้ารายงานประจ้าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

การให้บริการเพื่อพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ 
 
 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดส้านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
การให้บริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีรูปแบบการให้บริการดังนี้ 
 

1.  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early Intervention)และเตรียมความพร้อมของเด็ก
พิการ (ที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์การศึกษาพิเศษ) ต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการทุกประเภท ซึ่ง
ประกอบด้วยเด็กพิการท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่อง
ทางร่างกายหรือสุขภาพ  บกพร่องทางการพูดและภาษา  บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ บุคคลท่ีมีปัญหาทาง
พฤติกรรมและอารมณ์  บุคคลออทิสติก   บุคคลพิการซ้อน  ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ด้าเนินการให้บริการแก่เด็ก
พิการทุกคนท่ีขึ้นทะเบียนกับศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยให้บริการ  6  รูปแบบ  ดังนี้ 
 (1)ประเมินคัดกรอง -  ส่งต่อ 

(2)จัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 
(3)จัดท้าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
(4)  จัดท้าแผนบริการเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Services Plan : IFSP) 
(5) บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติใน 

การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษจะให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  และเตรียมความ
พร้อมตามประเภทความพิการ และระดับความรุนแรงของความพิการ  ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
เพื่อเด็กพิการได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเฉพาะบุคคล 
(6)  ประสานส่งต่อเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาต่อไป  
 

2.ให้บริการเด็กที่มีความบกพร่อง9ประเภททางการศึกษา ที่เรียนอยู่โรงเรียนจัดการเรียนร่วม ที่ส่งมา
ขอรับการเตรียมความพร้อม เนื่องจาก  

(1)   เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องท่ียังไม่เคยได้รับการเตรียมความพร้อมมาก่อน 
(2)   เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องท่ีเคยได้รับการเตรียมความพร้อมมาแล้ว   แต่ยังคงต้องได้รับการ 

เตรียมความพร้อมอีกในบางเรื่อง บางทักษะ เพื่อลดปัญหาและอุปสรรค สามารถเรียนร่วมในโรงเรียนจัดการ
เรียนร่วมได้อย่างมีความสุข 

(3)  กลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่องท่ีได้รับ ส่ือ ส่ิงอ้านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลือ 
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อื่นใดทางการศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีทักษะในการใช้ ซึ่งจะต้องได้รับการฝึกทักษะและวิธีการใช้ได้อย่างถูกต้อง 
(๔) ต้องการบริการการประเมินคัดกรอง  

 (5) ต้องการบริการองค์ความรู้เรื่องการศึกษาพิเศษ 
   ฯลฯ 
 

3.  การให้บริการที่บ้าน โดยมีลักษณะการให้บริการดังนี้ 
เป็นการให้บริการที่บ้านเด็กพิการ  ซึ่งเด็กพิการได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วแต่ไม่

สามารถมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษได้ เนื่องจาก  
 (1) ไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบรับ-ส่งในการมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

(2)ครอบครัวมีฐานะยากจนไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
(๓)  เด็กพิการท่ีมีระดับความพิการรุนแรง  ท้าให้ยากล้าบากต่อการเคล่ือนย้ายเด็กพิการ  เพื่อมา 

รับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
(4)การคมนาคมไม่สะดวก  ระยะทางห่างไกล  

 (5)  ประเมินคัดกรอง  
 (6)จัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 
 (7)จัดท้าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
 (8)จัดท้าแผนบริการเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan : IFSP) 
 (9)บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม  โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ 
 ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง  จนเด็กพิการได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 (10)ประสานส่งต่อเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาต่อไป 
 

4.  การพัฒนาครู–ผู้บริหาร–บุคลากร–ผู้ปกครอง–พี่เลี้ยง–ผู้ดูแล และผู้เก่ียวข้อง ในโรงเรียนเรียนร่วม 
 (1)  สร้างเจตคติ/ความตระหนัก ในเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษ 
 (2)  อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษ ในเรื่องดังต่อไปนี้ กฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิคนพิการ เด็กท่ีมีความต้องการจ้าเป็นพิเศษทางการศึกษา  9  ประเภท การคัดกรอง/การส่งต่อเด็กท่ีมี
ความต้องการจ้าเป็นพิเศษทางการศึกษา  การประเมินพัฒนาการและความสามารถขั้นพื้นฐาน  การจัดท้า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดท้าแผนการสอนเฉพาะบุคคล การจัดท้าแผนการให้บริการเฉพาะ
ครอบครัว เทคนิคการสอน  การผลิตส่ือหรือนวัตกรรม การปรับและพัฒนาหลักสูตร  การวัดและประเมินผล 
การวิเคราะห์ส่ิงอ้านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวง
ก้าหนดหลักเกณฑ์ และ วิธีการให้คนพิการได้รับส่ิงอ้านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา พ.ศ. 2545 ให้สอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็นพิเศษตามท่ีก้าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล   สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาโรงเรียนจัดการเรียนร่วมเป็นหน่วยบริการตลอดจนสนับสนุน 
ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ให้บริการตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คน
พิการได้รับส่ิงอ้านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2545  (บัญชี ค.) 
เป็นต้น 
 (3)  เสริมสร้างทักษะในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม 

(4)  นิเทศ ก้ากับ ติดตาม และประเมินผล  
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 (5)อบรม และพัฒนาหน่วยบริการและผู้ให้บริการ ให้มีระบบในการให้บริการแก่คนพิการตาม
กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับส่ิงอ้านวยความสะดวกส่ือ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  พ.ศ. 2545  
 ปัจจุบันเนื่องจากมีหน่วยบริการ  และผู้ให้บริการตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง (บัญชี ข. และ
บัญชี ค.) ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของเด็กพิการ  จึงเป็นหน้าท่ีของศูนย์การศึกษาพิเศษต้องด้าเนินการ  
จัดอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

5.การพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากรที่เก่ียวข้องให้เป็นหน่วยบริการและผู้ให้บริการ ตามที่ก าหนดไว้ใน 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และ 
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  พ.ศ. 2545 
 5.1  ผู้ให้บริการที่ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ให้บริการตามกฎกระทรวง   ( บัญชี ค. ) 
  5.1.1  ประกาศรับสมัครเป็นหน่วยบริการและผู้ให้บริการ 
  5.1.2  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเป็นหน่วยบริการและผู้ให้บริการ 
  5.1.3  แต่งต้ังกรรมการประเมินผู้สมัครเป็นผู้ให้บริการตามกฎกระทรวงใน บัญชี ค. 
  5.1.4  ผู้ให้บริการ 

 5.2  ผู้ให้บริการที่สมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรระยะสั้น  15  วัน 
  5.2.1  ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดอบรม 
  5.2.2  รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม 
  5.2.3  จัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันตามรหัสบัญชีผู้ให้บริการ  ( บัญชี  ค. ) 
  5.2.4  มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม 
  5.2.5  ประกาศรับสมัครเป็นผู้ให้บริการ 
  5.2.6  ลงทะเบียนหน่วยบริการและผู้ให้บริการ 
  5.2.7  ประชุมช้ีแจงแนวทางการให้บริการที่ถูกต้อง 
  5.2.8 จัดท้าทะเบียนหน่วยบริการ – ผู้ให้บริการตามกฎกระทรวง  ส่ิงอ้านวยความสะดวก 
ส่ือ บริการ 
  5.2.9  จัดต้ังศูนย์สาธิต ส่ิงอ้านวยความสะดวก ส่ือ - บริการและช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 
  5.2.10  ประกาศ / ประชาสัมพันธ์  ให้ผู้รับบริการทราบ 
 

6.  ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ความรู้งานจัดการเรียนร่วมในจังหวัด 
 (1)  สร้างความเข้าใจต่อการจัดการเรียนร่วมท้ังระบบ โดยบริหารจัดการตามโครงสร้างซีท 
(SEAT  Framework)  ซึ่งโรงเรียนได้บริหารจัดการโดยโรงเรียนเป็นฐานมาก่อนแล้ว 
 (2)  สร้างองค์ความรู้ในเรื่องการศึกษาพิเศษให้แก่ผู้บริหาร – ครู – ปกครอง – ชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนร่วม 
 (3)  ให้บริการ ส่ิงอ้านวยความสะดวก ส่ือบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตาม
กฎกระทรวงก้าหนดเกณฑ์ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2544 ให้สอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็น
พิเศษของเด็กพิการท่ีก้าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 (4)  สนับสนุน  ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนจัดการเรียนร่วมเป็นหน่วยบริการและบุคลากรเป็นผู้
ให้บริการตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง ฯ  บัญชี ค. 
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 (5)  นิเทศ  ก้ากับ  ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนแกนน้าจัดการเรียนร่วมของส้านักงาน
คณะกรรมการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (6)  การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)   
 (7)  การประสานส่งต่อเด็กพิการกับสถานพยาบาล 
 (8)  การร่วมมือกับชุมชนจัดท้างานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน (CBR) 
 (9)  การกระจายส่ือส่ิงอ้านวยความสะดวกฯ ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2545 ให้เด็กพิการได้รับสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง 2545) 
 

7.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กพิการทางการศึกษา 9 ประเภท ในจังหวัด 
 ปัจจุบันการท้างานเกี่ยวกับเด็กพิการ  มีหลายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ซึ่งมีท้ังภาครัฐและเอกชน   ท้า
ให้ข้อมูลคนพิการซ้้าซ้อนอยู่กระจัดกระจาย  ส่งผลให้การวางแผนการจัดการศึกษา  ส้าหรับเด็กพิการขาด
เปูาหมายท่ีชัดเจน ดังนั้นศูนย์การศึกษาพิเศษ จึงถือเป็นภารกิจท่ีส้าคัญอีกข้อหนึ่งท่ีจะต้องท้าและพัฒนา
ฐานข้อมูลคนพิการให้เป็นระบบ  ท้ัง  76  จังหวัดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  มีกิจกรรมดังนี้ 
 (1)  ส้ารวจ – ค้นหาเด็กพิการท่ีมีอายุแรกเกิดถึงก้าลังเรียนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ 
เทียบเท่า 
 (2)  คัดกรอง – ส่งต่อ  
 (3)  รวบรวมข้อมูลเด็กพิการทางการศึกษา  9 ประเภท ท่ีก้าลังเรียนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกสังกัดท้ัง 3 ระบบ  คือ  ตามอัธยาศัย ในระบบ  นอกระบบ 
 (4)  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 (5)  สรุป – รายงานผลการวิเคราะห์  
 (6)  ให้บริการ – เผยแพร่ 
 (7)  เก็บ รักษาเป็นระบบ 
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ทิศทางการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาผู้พิการ บริการอย่างทั่วถึง แหล่งเรียนรู้หลากหลาย ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง 

 

พันธกิจ 
พันธกิจท่ี 1 จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะเริ่ม 
พันธกิจท่ี ๒ พัฒนาและฝึกอบรม ผู้ดูแลคนพิการบุคลากรท่ีจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ 
พันธกิจท่ี ๓ จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
พันธกิจท่ี 4 จัดระบบบริการช่วงเช่ือมต่อส้าหรับคนพิการ 
พันธกิจท่ี 5 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา 
พันธกิจท่ี 6 เป็นศูนย์ข้อมูลรวมท้ังจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส้าหรับคนพิการ 
พันธกิจท่ี 7 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการในจังหวัด 
พันธกิจท่ี 8 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
“ผู้พิการมีทักษะในการด ารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข” 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 
กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินแผนสู่การปฏิบัติ 

 

เพื่อให้การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563)
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ ไปสู่การปฏิบัติท่ีเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ 
และสอดคล้องกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตามหลักการบริหารจัดการท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ จึงได้ก้าหนดตัวช้ีวัด
ความส้าเร็จ เปูาหมาย โดยมีแนวทางและมาตรการ และปัจจัยความส้าเร็จ การขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 

การน าแผนไปสู่การปฏบิัติ 
พันธกิจที่ 1 จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความ
พิการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 
เป้าประสงค ์ผู้พิการมีทักษะในการด้ารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

ตัวชีวัดความส าเร็จ มาตรการ ผู้เก่ียวข้อง 
- ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ค้นพบ ในเขต
พื้นท่ีบริการ 

1. ส่งเสริมค้นหาคนพิการเพื่อช่วยเหลือ
และให้บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- จ้านวนผู้เรียนพิการที่ได้รับการคัดกรอง
วินิจฉัยและประเมินความสามารถพื้นฐาน 

2. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือการคัด
กรองการวนิิจฉัยและประเมิน
ความสามารถพื้นฐานของผู้พิการเพื่อเข้า
รับการศึกษา 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้รับการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วย
รูปแบบท่ีหลากหลาย 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการที่หลากหลาย 

4. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ี
หลากหลาย 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- สถานศึกษามีห้องเรียน หน่วยบริการ
และเครือข่าย ครอบครัว ชุมชน ท่ีจัด
การศึกษาให้กับคนพิการ 

5. เพิ่มจ้านวนห้องเรียน หน่วยบริการ 
และเครือข่าย ครอบครัว ชุมชน ในการ
จัดการศึกษาให้กับคนพิการอย่าง
หลากหลายและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ร้อยละของผู้เรียนพิการในสถานศึกษา
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาและฝึกอบรม ผู้ดูแลคนพิการบุคลากรท่ีจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ ผู้พิการมีทักษะในการด้ารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

ตัวชีวัดความส าเร็จ มาตรการ ผู้เก่ียวข้อง 
- ร้อยละของครูการศึกษาพิเศษได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1. ส่งเสริมให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานคุณวุฒิเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพครู การศึกษาพิเศษ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- จ้านวนครูการศึกษาพิเศษและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
องค์ความรู้ การศึกษาต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูการศึกษา
พิเศษ ครู และบุคลากร ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ องค์ความรู้การศึกษาต่อเนื่อง
และทักษะในการจัดการศึกษาส้าหรับ
คนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและ
รูปแบบการศึกษา 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ร้อยละของสถานศึกษาสามารถพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและมี
ความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการ 

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการ 
 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ร้อยละของครูได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิต
วิญญาณความเป็นครู 

4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ร้อยละของสถานศึกษามีการนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติงานครูและบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมให้มีการนิเทศการปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ร้อยละของครูและบุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายในองค์กร 

6. ส่งเสริม ให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในองค์กรสม่้าเสมอ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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พันธกิจที่ 3 จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
เป้าประสงค์ ผู้พิการมีทักษะในการด้ารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ตัวชีวัดความส าเร็จ มาตรการ ผู้เก่ียวข้อง 
- ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

1. จัดระบบและส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือ
และให้คนพิการทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- สถานศึกษามีการจัดท้าระบบฐานข้อมูล 2. พัฒนาระบบและจัดท้าฐานข้อมูลคน
พิการด้านการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและมี
คุณภาพ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดส่ือ 
เทคโนโลยีส่ิงอ้านวยความสะดวกและ
บริการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ส้าหรับคนพิการ 

3. พัฒนาระบบและให้การสนับสนุนส่ือ 
เทคโนโลยี ส่ิงอ้านวยความสะดวกและ
บริการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็นของ
คนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและ
รูปแบบการศึกษา 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ร้อยละของสถานศึกษาจัดท้าหลักสูตร
แบบบูรณาการในการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการเพื่อส่งเสริมการมีงานท้า
ของคนพิการ 

4. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการใช้
หลักสูตรในการจัดการศึกษาส้าหรับคน
พิการ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
พันธกิจที่ 4 จัดระบบบริการช่วงเช่ือมต่อส้าหรับคนพิการ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
เป้าประสงค์ ผู้พิการมีทักษะในการด้ารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ตัวชีวัดความส าเร็จ มาตรการ ผู้เก่ียวข้อง 
- ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

1. จัดระบบและส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือ
และให้คนพิการทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดส่ือ 
เทคโนโลยีส่ิงอ้านวยความสะดวกและ
บริการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ส้าหรับคนพิการ 

3. พัฒนาระบบและให้การสนับสนุนส่ือ 
เทคโนโลยี ส่ิงอ้านวยความสะดวกและ
บริการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็นของ
คนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและ
รูปแบบการศึกษา 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ร้อยละของสถานศึกษาจัดท้าหลักสูตร
แบบบูรณาการในการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการเพื่อส่งเสริมการมีงานท้า
ของคนพิการ 

4. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการใช้
หลักสูตรในการจัดการศึกษาส้าหรับคน
พิการ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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พันธกิจที่ 5 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 
เป้าประสงค์ ผู้พิการมีทักษะในการด้ารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ตัวชีวัดความส าเร็จ มาตรการ ผู้เก่ียวข้อง 
- ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

1. จัดระบบและส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือ
และให้คนพิการทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- สถานศึกษามีการจัดท้าระบบฐานข้อมูล 2. พัฒนาระบบและจัดท้าฐานข้อมูลคน
พิการด้านการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและมี
คุณภาพ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดส่ือ 
เทคโนโลยีส่ิงอ้านวยความสะดวกและ
บริการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ส้าหรับคนพิการ 

3. พัฒนาระบบและให้การสนับสนุนส่ือ 
เทคโนโลยี ส่ิงอ้านวยความสะดวกและ
บริการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็นของ
คนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและ
รูปแบบการศึกษา 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ร้อยละของสถานศึกษาจัดท้าหลักสูตร
แบบบูรณาการในการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการเพื่อส่งเสริมการมีงานท้า
ของคนพิการ 

4. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการใช้
หลักสูตรในการจัดการศึกษาส้าหรับคน
พิการ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
พันธกิจที่ 6 เป็นศูนย์ข้อมูลรวมท้ังจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส้าหรับคนพิการ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
เป้าประสงค์ ผู้พิการมีทักษะในการด้ารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ตัวชีวัดความส าเร็จ มาตรการ ผู้เก่ียวข้อง 
- ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

1. จัดระบบและส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือ
และให้คนพิการทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- สถานศึกษามีการจัดท้าระบบฐานข้อมูล 2. พัฒนาระบบและจัดท้าฐานข้อมูลคน
พิการด้านการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและมี
คุณภาพ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศรีสะ
เกษมีระบบการส่ือสารด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 



77 
 

พันธกิจที่ 7 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรว่มและประสานงานการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการใน
จังหวัด 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ ผู้พิการมีทักษะในการด้ารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

ตัวชีวัดความส าเร็จ มาตรการ ผู้เก่ียวข้อง 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัด
ศรีสะเกษ มีการปฏิบัติตามข้อตกลง
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝุาย 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษามุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผล
การด้าเนินงาน 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- จ้านวนครอบครัวคนพิการที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวมี
บทบาทในการพัฒนาศักยภาพคน
พิการอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้โดย
ครอบครัว 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- จ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บุคคล ครอบครัว ชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบุคคลครอบครัว ชุมชน 
องค์กร เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน 
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน
สังคมท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- จ้านวนเครื่อข่ายท่ีได้รับการส่งเสริม
ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพใน
การจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ 

4. ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายในการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- จ้านวนเครือข่ายท่ีได้รับการส่งเสริม
ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพใน
การจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ 

5. ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายในการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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พันธกิจที่ 8 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
เป้าประสงค์ ผู้พิการมีทักษะในการด้ารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  

ตัวชีวัดความส าเร็จ มาตรการ ผู้เก่ียวข้อง 
- สถานศึกษาได้รับการพัฒนากลไกการ
ประสานงานในการจัดการศึกษาส้าหรับ
คนพิการอย่างเป็นระบบ 

1. พัฒนากลไก การประสานงาน
เครือข่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับคน
พิการ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษา ระบบการส่งต่อ
และระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาระบบ
การส่งต่อและระบบการส่งต่อและระบบ
การสนับสนุนการจัดการศึกษาส้าหรับ
คนพิการอย่างเป็นรูปธรรม 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศรีสะ
เกษ(ชุด)หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและหลักสูตรทักษะการ
ด้ารงชีวิตส้าหรับคนพิการ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศรีสะเกษ 
ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ
จ้าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

3. พัฒนา(ชุด)หลักสูตรการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและหลักสูตร
ทักษะการด้ารงชีวิตส้าหรับคนพิการ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัด
ศรีสะเกษ ให้มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการจ้าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ร้อยละของด้านการบริหารและกลไก
การจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการที่
สามารถน้าไป สู่การปฏิบัติ 

4. ก้าหนดนโยบายด้านการบริหารและ
กลไกการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ
พร้อมจัดท้าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดศรีสะ
เกษ ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการ
ประชาสัมพันธ์และประสานงาน ก้ากับ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการ 

4. พัฒนาระบบนิเทศ ก้ากับ และ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส้าหรับคนพิการ 

ทุกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 


