๑

ตอนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
๑. ข้อมูลทั่วไป
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ าจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ตั้ ง อยู่ อาคารส านั ก งานสามั ญ ศึ ก ษา
จังหวัดศรีสะเกษ(เดิม) เลขที่ ๓๖๔ ถนนวันลูกเสือ ตาบลเมืองใต้ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๓๓๐๐๐ สั ง กั ดส านั กบริห ารงานการศึก ษาพิเ ศษ โทรศัพ ท์ ๐๔๕-๖๑๗๔๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๖๑๗๔๐๑
E-mail : sskspecial@hotmail.com website : www.Sisaketspecial.go.th เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๖๑
ตารางวา เขตพื้ นที่ใ ห้บริ การ ประกอบไปด้ว ยอาเภอ ๒๒ อ าเภอ ในจัง หวัด ศรี สะเกษ มีเ นื้อที่ ประมาณ
๘,๘๔๐ ตารางกิโลเมตร
ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ก รมสามั ญ ศึ ก ษา โดยก อ ง ก าร ศึ ก ษาเพื่ อ คน พิ การ ก ร มสามั ญ ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดขึ้น โดยให้โรงเรียนการศึกษา
พิเศษเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ โดยความรับผิดชอบคือ
โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์ ผู้อานวยการนริศร นุชถาวร ได้มอบหมายให้นายวีรวัฒน์ มุ่งสุข ตาแหน่งผู้ช่วย
ผู้อานวยการ โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ และได้มาประสานขอใช้สถานที่ของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ซึ่งสมัยนั้นนายวรรณกิจ อินทรประพงศ์
เป็นผู้อานวยการ ได้อนุญาตให้ใช้ส่วนหนึ่งของห้องฝุายปกครอง เป็นสานักงานชั่วคราวของ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้เริ่มดาเนินงานที่สานักงานชั่วคราวที่โรงเรียนไกร
ภักดีวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์
และงบประมาณจากกรมสามัญโดยผ่านโรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์ ได้เริ่มดาเนินการค้นหาเด็กพิการ เพื่อให้
มารับการบริการ และจัดเก็บข้อมูลเด็กพิการของจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อดาเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่า
สานั ก งานชั่ ว คราวในโรงเรี ยนไกรภัก ดี ไ ม่ สะดวกส าหรั บ ผู้ พิก ารที่ มารั บ บริก าร จึ ง ได้ มีก ารประสานกั บ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ มี อ าคารว่ า ง จึ ง พบว่ า อาคารส านั ก งานลู ก เสื อ ชาวบ้ า นว่ า งซึ่ ง อยู่ ภ ายในส านั ก งาน
ศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสานักงานเพื่อดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ของศูนย์ฯ สถานที่แห่ง นี้
ตั้งอยู่กลางใจเมือง มีรั้วรอบขอบชิด เอื้อต่อการให้บริการ และสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว ท่านศึกษาธิการคือนายธวัชชัย พินปุระ อนุญาตให้ใช้เป็นที่ทาการได้และต่อมานายวี
ระวัฒ น์ มุ่ ง สุ ข มี ปั ญหาเรื่ อ งสุ ข ภาพ จึ งขอกลั บ ไปปฏิบั ติ หน้ า ที่ที่ โ รงเรีย นศึก ษาพิ เ ศษสุ ริน ทร์ต ามเดิ ม
จากนั้นกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งสิบเอกสมหวัง พิลาทอง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดศรีสะเกษ จนถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๔ กรมสามัญได้มีคาสั่งให้นางวัชรี ดอนหมื่ นศรี อาจารย์ ๑
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี มาปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ศรีสะเกษ แทนเนื่องจากสิบเอกสมหวัง พิลาทอง สอบขึ้นรองผู้อานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดสุ
ราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนั้นผู้อานวยการวิศิษฐ์วิทยวรการ รักษาการ จึงได้พิจารณาสานักงานศูนย์ฯแห่งใหม่ใน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ นางวัชรี ดอนหมื่นศรี เล็งเห็นว่าสถานที่ที่กาลัง

๒

ปรับปรุงอยู่ห่างไกลตัวเมืองไม่มีรถโดยสารผ่าน ไม่สะดวกแก่ผู้พิการที่มารับบริการ จึงมีความประสงค์ที่จะอยู่
ที่เดิมและได้จัดหางบประมาณจากชมรมผู้ปกครองมาปรับปรุงอาคารเพื่อให้เอื้อต่อการให้บริการอย่างดีและมี
คุณภาพ
ต่อมาวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้มีการประกาศปฏิรูปการศึกษา นางวัชรี พิทักษ์โคธากุล หัวหน้า
ศูนย์ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการประสานขอใช้อาคารสามัญเดิมเป็นสานักงาน
และได้ย้ายเข้าในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารสามัญศึกษาเป็นการถาวร ลง
นามโดยท่านไพฑูรย์ เสียงก้อง รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา จนถึงปัจจุบัน

๓

แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ

๔

๒. ข้อมูลผู้บริหาร

๒.๑ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อ – สกุล ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล โทรศัพท์ ๐๖-๑๙๕๘-๙๘๘๙ e-mail :
vp9991@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาพิเศษ ดารง
ตาแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน เป็น
เวลา ๑๔ ปี ๒ เดือน

๒.๒ รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อ – สกุล นายสรุศักดิ์ วิเวกวินย์ โทรศัพท์ ๐๘-๑๒๖๕-๐๙๔๖ e-mail : surasuk
๑๒๕๘@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา ดารง
ตาแหน่งรองผู้อานวยการ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๐ ปี ๑ เดือน

๕

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๓.๑ จานวนนักเรียนทั้งหมด ๔๙๓ คน
หมายเหตุ จานวนนักเรียนหมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน
๓.๒ จานวนนักเรียนจาแนกตามประเภทความพิการ
จานวน/คน(ที่
จานวน/คน
ที่
ประเภทความพิการ
รับบริการที่ รวม (ที่รับบริการที่ รวม รวม ๒ กลุ่ม
ศูนย์ฯ)
บ้าน)
ชาย หญิง
ชาย หญิง
๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
1
1
8
7
15
16
๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
1
2
3
2
6
8
11
๓ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
21 19 40 53 62 115
155
๔ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ 6
12 18 56 105 161
179
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
๕ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
0
0
0
2
0
2
2
๖ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ 1
2
3
0
2
2
5
ภาษา
๗ บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรือ
0
0
0
1
0
1
1
อารมณ์
๘ บุคคลออทิสติก
14
3
17 10
8
18
35
๙ พิการซ้อน
2
4
6
45 38
83
89
รวม
46 42 88 177 228 405
493
หมายเหตุ นักเรียนจาแนกตามประเภทความพิการ หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษา
พิเศษและรับบริการที่บ้าน

๑
๒

๓.๓ จานวนนักเรียนทั้งสิ้น....................คน จาแนกตามกลุ่มเปูาหมายบริการสาธารณะ
จานวน/คน
กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ
รวม/คน
ชาย หญิง
นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์
๔๖
๔๒
๘๘
นักเรียนพิการรับบริการที่บ้าน
๑๗๗ ๒๒๘ ๔๐๕

๓

นักเรียนที่เรียนในหน่วยบริการ

ที่

๔

-

-

-

นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเรียนร่วม ที่มารับบริการที่ศูนย์
๓
๓
๖
การศึกษาพิเศษ
รวม
๒๒๖ ๒๗๓ ๔๙๙
หมายเหตุ นักเรียนพิการที่รับบริการที่โรงเรียนเรียนร่วมหมายถึง นักเรียนที่เป็นผลผลิตของครูที่เป็นครูของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

๖

ที่
๑
๒
๓
๔

๓.๔ จานวนนักเรียนและสถานศึกษา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษให้บริการ
จานวนนักเรียน/
รายการ
คน
รวม/คน จานวนโรงเรียน
ที่ให้บริการ
ชาย
หญิง
ห้องเรียนเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
๗
๔
๑๑
ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก
๔
๓
๗
1
โรงเรียนจัดการเรียนรวม
๓
๓
๓
๓
อื่นๆ ระบุ…………………………………………………
-

หมายเหตุ ใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่นักเรียนของศูนย์ที่ศูนย์ไปให้บริการในปีการศึกษานั้นๆ (1 เมษายน – 31 มีนาคม)
๓.๕ จานวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา
ที่
สังกัด
จานวนคน
จานวน(บาท)
๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔,๒๖๐
๖,๓๙๐,๐๐๐
๒ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑๙๓
๓ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
๕๑
๖๖,๓๐๐
ตามอัธยาศัย
รวม
๕,๕๐๔
๖,๔๕๖,๓๐๐
หมายเหตุ นักเรียนที่ได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตาม
ระบบคูปองการศึกษา หมายถึง นักเรียนพิการทุกคนในเขตพื้นที่บริการที่ได้รับเงินตามระบบคูปองการศึกษา
3.6 จานวนผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังวัดศรีสะเกษที่เข้าถึงและได้รับบริการสิ่ง
อานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จานวน ๔๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐
3.7 จานวนผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังวัดศรีสะเกษได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อหรือ
การส่งต่อ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จานวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖
3.8 อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๖
หมายเหตุ นับเฉพาะครูที่ให้บริการนักเรียนที่รับบริการในศูนย์และที่บ้าน ต่อ จานวนนักเรียนทั้งหมด (เศษ
ปัดทิ้ง ใช้เกณฑ์ 1 : 4 )
สรุป อัตราส่วนครู : นักเรียน  ต่ากว่าตามเกณฑ์  เป็นไปตามเกณฑ์ (1:4)
 สูงกว่าตามเกณฑ์
3.9 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ ๔๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐
3.10 จานวนหน่วยบริการ ที่ดาเนินการในจังหวัด 22 หน่วย
3.11 จานวนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการในจังหวัดที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่งเสริมสนับสนุน
และดาเนินการ - ศูนย์

๗

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
๔.๑ ข้าราชการครู
วุฒิ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ
(ปี)

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วิชาเอก
ป.ตรี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์
นางสาวปาจรีย์ นนทวงษ์
นางสาวอารีย์ หงษ์คา
นายวัชรินทร์ ผมพันธ์
นางสาวประภัสสร ศุภสุข
นายสายชล ผาดวงดี
นางสาวจันจิรา สีลับสี
นายภารพ ไตรวงค์ย้อย
นายกัมปนาท ปิยะวงศ์
นางสาวทัศนีย์ ปันต๊ะ
นางสาวหนึ่งฤทัย จ้อยสว่าง
นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง

๕๑
๔๘
๓๕
๓๓
๓๘
๒๘
๔๓
๒๗
๔๒
๓๔
๓๘
๓๐
๒๘

๒๖
๒๔
๗
๕
๗
๔
๓
๒
๒
๒
๒
๒
๒

ผอ./คศ.๓
ครู/คศ.๓
ครู/คศ.๒
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๒
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๑
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

กศ.บ.
บธ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ.
กศ.บ.
ค.บ.

ป.โท
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.

ป.เอก
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การศึกษาพิเศษ
การบัญชี
ภาษาอังกฤษ
อุตสาหกรรม
สุขศึกษา
การตลาด
การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ

สอนเด็กพิการ จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
กลุ่มเป้า
การพัฒนา/ปี
หมาย
สาธารณะ
๕
๑๕/๒๐
๖
๑๐/๒๐
๑๑
๕/๒๐
๙
๕/๒๐
๒๓
๕/๒๐
๖
๕/๒๐
๗
๕/๒๐
๗
๕/๒๐
๒๑
๕/๒๐
๕
๕/๒๐
๖
๕/๒๐
๖
๕/๒๐
๓๔
๕/๒๐

๘

วุฒิ
ที่
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวสุภาวดี อุดมศักดิ์ศรี
นายเฉลิมพงษ์ หล้าเพชรงาม
นางสาวชุลีพร วงศ์อนุ

อายุ
๒๘
๓๓
๒๗

อายุราชการ
(ปี)
๑
๑
๑

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

วิชาเอก
ป.ตรี
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

ป.โท

ป.เอก
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม
คณิตศาสตร์

สอนเด็กพิการ จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
กลุ่มเป้า
การพัฒนา/ปี
หมาย
สาธารณะ
๓๐
๕/๒๐
๒๐
๕/๒๐
๙
๕/๒๐

๙

๔.๒ พนักงานราชการ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางวรารักษ์ เสาเวียง
ว่าที่ร.ต.หญิงอรพิน ปิ่นหอม
นายสุนันชมภู
นางสาวสุธิดา ชัยชาญ
นางสาวเสาวลักษณ์ ดีสา
นางสาวประนอม ไพรวรรณ
นางสาวนิตยา เบาะแฉะ
นางสาวพัทราพรรณ แสนคาปา
นางสาวกาญจณภา ประมวล
นางสาวสะใบทิพย์ ขาววิเศษ
นายนิติพัฒน์ พิพฒ
ั น์ภัทรกุล

๔๒
๓๑
๓๒
๓๓
๓๒
๔๒
๒๕
๒๘
๒๗
๓๕
๒๖

๙ ปี
๗ ปี
๕ ปี
๔ ปี
๓ ปี
๓ ปี
๓ ปี
๕ เดือน
๒ ปี
๑ ปี
๒ ปี

ป.ตรี
ค.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.
บธ.บ
บธ.บ.
วท.บ.

วุฒิ
ป.โท

ป.เอก

วิชา เอก
การศึกษาพิเศษ
การบัญชี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หูหนวกศึกษา
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาธารณสุขชุมชน

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ
๑๖
๘
๑๖
๗
๒๒
๑๔
๘
๘
๕
๘
๕

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๑๐

๔.๓ ครูอัตราจ้าง
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

๑
๒
๓

นางสาวคณิตา เป็งทอง
นางสาววิรัชนี ศรีชมภู
นางสาวพลอยแทมมรีน คงบารุง

๓๒
๒๕
๒๘

๕ ปี
๒ ปี
๔ เดือน

ป.ตรี
บธ.บ.
ค.บ.
ค.บ.

วุฒิ
ป.โท

ป.เอก

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ............๑๐.......... คน คิดเป็นร้อยละ ....๓๕.๗๑........
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด .........๑๘.......... คน คิดเป็นร้อยละ .....๖๔.๒๘..........

วิชา เอก
การบัญชี
การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ

สอนเด็กพิการ
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณะ

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๑๑

๔.๔ ลูกจ้างประจา
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

-

-

-

ประสบการณ์
การสอน (ปี)
-

วุฒิ
ป.ตรี
-

ปวส.
-

ม.๖
-

ม.๓
-

วิชาเอก
-

จ้างด้วยเงิน
-

๔.๕ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ – ชื่อสกุล
น.ส. ปรียาพร ทองพันชั่ง
นางบุญเกิด แก้ววิชัย
น.ส. กมลทิพย์ สิงห์คะเณย์
นางพริ้มพักตร์ ทัพวิโรจน์
นางวิลาวัลย์ แก้วธานี
น.ส. เบญวรรณ พละศักดิ์
น.ส. อรนุช พิลากรณ์
นายกานต์ชนก วสุนันต์
นางอรุณศรี สัมฤทธิ์
น.ส. พัชราพรรณ ไพรอนันต์
น.ส. ขนิษฐา พิมพ์ศร
นายกิตติศักดิ์ ซื่อสัตย์

อายุ
๓๓ ปี
๔๐ ปี
๓๘ ปี
๓๕ ปี
๓๖ ปี
๒๕ ปี
๒๘ ปี
๓๗ ปี
๒๘ ปี
๒๗ ปี
๔๓ ปี

ประสบการณ์
การสอน (ปี) ป.ตรี
๒ ปี
ป.ตรี
๒ ปี
๑ ปี
วท.บ.
๒ ปี
ศศ.บ.
๓ ปี
๒ ปี
๒ ปี
ศศบ.
๒ ปี
๒ ปี
๒ ปี
๑ ปี
๑ ปี
ป.ตรี

วุฒิ
ปวส.

ม.๖
ม.๖

ม.๖
ม.๖
ม.๖
ม.๖
ม.๖

ม.๓

วิชาเอก
การตลาด
วิทยาศาสตร์การกีฬา
การปกครอง (ท้องถิ่น)
การพัฒนาชุมชน
คอมฯธุรกิจ

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๑๒

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายชาตรี เคนทองที
นายสุบรรณ์ สาเภา
นางทองพูน ศรีคา
นายศักดิ์ชาญ บัวคาศรี
นางจุฬาลักษณ์ หันพรมมา
นางเพ็ญศรี นัยพัฒน์
น.ส.ศันสนีย์ ภูมิลาเนา
นางรัศมี ศิริบูรณ์
นางสาวอัจฉริยา ภูมิลาเนา
นายอิสรภาพ พรหมเสนา
น.ส. ลภัสรดา แสงอุไรธนา
นางจิราภรณ์ แก้วพิลา
น.ส. วรรณิภา สุพลวงค์
นางวิลัยวรรณ นัยเนตร
น.ส. วิไล ทองเบ้า
น.ส. ภาวณี พวงพลอย
นางสาวอาไพ ภาพันธ์

๒๙ ปี
๒๗ ปี
๕๔ ปี
๒๙ ปี
๒๒ ปี
๔๓ ปี
๓๐ ปี
๓๔ ปี
๓๙ ปี
๒๗ ปี
๓๐ ปี
๔๐ ปี
๓๒ ปี
๔๖ ปี
๒๙ ปี
๒๕ ปี
๓๖ ปี

ประสบการณ์
การสอน (ปี) ป.ตรี
๒ ปี
ป.ตรี
๒ ปี
๔ ปี
๑ ปี
ป.ตรี
๒ ปี
๒ ปี
บธ.บ.
๒ ปี
๒ ปี
๒ ปี
๒ ปี
๒ ปี
บธ.บ.
๒ ปี
๒ ปี
๒ ปี
๑ ปี
๑ ปี
บธ.บ.
๒ ปี

วุฒิ
ปวส.

ม.๖

ปวส.
ม.๖
ปวส.
ม.๖
ปวส.
ปวส.
ม.๖
ปวช.
ม.๖
ม.๖
ม.๖

ม.๓

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
คอมฯธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
การจัดการทั่วไป
การจัดการ
คหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
คอมฯธุรกิจ
พานิชยกรรม
การจัดการทั่วไป
-

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๑๓

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

น.ส. จิราพร สัจจา
นางสาวชัญญาภัค สาลี
น.ส. กอบแก้ว ไชยสุนทร
น.ส. สุวนันท์ พรมโสภา
น.ส. ภัทรวรินทร์ กระสันด์
นายพลวรรธน์ สู่บุญ
นางลัดดา มาร์คัส
นางนิตยา สีสัน
นางอุบลพรรณ ศรีชัย
นางวิภาวดี ไชยเดช
นางสาวละม้าย จอกนอก
นางสาวสุนิสา ฉุใจ
นางสาวกนกพร วิชาพูล
นางสาวรินดา พวงพลอย
นางสาวกมลชนก สีหาบุตร
นางสาวแสงฟูา จันทสาร
นางสาวศิริรัตน์ ภูมิลี

๒๖ ปี
๒๖ ปี
๓๑ ปี
๓๕ ปี
๓๙ ปี
๒๓ ปี
๓๗ ปี
๓๖ ปี
๓๖ ปี
๓๗ ปี
๒๙ปี
๔๒ ปี
๒๖
๒๙ ปี
๓๘ ปี
๒๖ ปี
๒๔ ปี

ประสบการณ์
การสอน (ปี) ป.ตรี
๒ ปี
วท.บ
๒ ปี
รบศ.
๒ ปี
๒ ปี
๒ ปี
๒ ปี
๒ ปี
๒ ปี
๒ ปี
๒ ปี
๔ ปี
๒ ปี
บธ.บ.
๒ ปี
คบ.
๒ ปี
วท.บ.
๒ ปี
๒ ปี
๒ ปี
บธ.บ.

วุฒิ
ปวส.

ม.๖

ม.๓
ม.๓

ม.๖
ม.๖
ปวช.
ปวส
ม.๖
ม.๖
ปวส
ม.๖

ปวส.
ปวส.

วิชาเอก
วิทยาการคอมฯ
การเมืองการปกครอง
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
คอมฯธุรกิจ
คอมฯธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การศึกษาพิเศษ
วิทยศาสตร์
คหกรรม
บัญชี
การศึกษาพิเศษ

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๑๔

ที่
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวทิศารัตน์ พรหมทา
นางสาวขวัญชนก แข็งธัญกรณ์
นางสาวจันทิพย์ โพธิสาร
นายทิวากร ทองอ่อน
นางสาวศศิประภา ตลุนจันทร์
นายอนุสรณ์ มิจกาศ
รักชนก ด้วงเล็ก
นางสาวกชพร เพ็งสอน

อายุ
๒๖ ปี
๓๙ ปี
๒๖ ปี
๒๖ ปี
๒๖ ปี
๓๑ ปี
๒๗ ปี
๒๘ ปี

ประสบการณ์
การสอน (ปี)
๒ ปี
๑ ปี
๑ ปี
๖ เดือน
๖ เดือน
๖ เดือน
๓ เดือน
๓ เดือน

วุฒิ
ป.ตรี

ปวส.
ปวส.

ม.๖

ม.๓

วิชาเอก
ภาษาไทย
พละศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
-

ม.๖
คบ.
คบ.
ปวช.
คบ.
ปวส.
ม.6

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๔.๖ อัตราจ้างเหมาบริการ/ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

๑
๒
๓
๔
๕

นางสาวศิรินทรา ราชธานี
นายสุธรรม นันกลาง
นายปิยะพงษ์ ชมสมุทร์
นายทองคา พรหมพิลา
นางถนอม อัสดร

๒๖
๔๒ ปี
๓๙ ปี
๓๓ ปี
-

ประสบการณ์
การสอน (ปี)
๑ ปี
๑ปี
๑ปี
๑ปี
๒ ปี ๖ เดือน

วุฒิ
ป.ตรี
คบ.

ปวส.

ม.๖

ม.๓
ม.3

ม.๖
.
ป.ตรี

ม.๓

วิชาเอก
ภาษาไทย
คหกรรมศาสตร์

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๑๕

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
ที่
รายการ
๑ อาคารศูนย์การศึกษา(มาตรฐาน)
๒ อาคารประกอบ
๓ ห้องน้า – ห้องส้วม(บุคคลพิการ)
๔ บ้านพักครู ๘ หน่วย
๕ ปูายชื่อ
๖ เสาธง
๗ โรงอาบน้าเพื่อบุคคลพิการ
๘ โรงหุงต้มเพื่อคนพิการ
๙ อาคารพยาบาล
๑๐ โรงรถ
๑๑ บ้านพักผู้บริหาร
๑๒ โรงอาหารเพื่อคนพิการ

ควรมี
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1

มี
1
1
1
1
1
1
1
1

ขาด
1
1
1
-

เกิน
-

๖. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ
(เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ)
เงินอื่นๆ
(กองทุนส่งเสริมฯ)
รวมรายรับ

จานวน/บาท

รายจ่าย

จานวน/บาท

๒๖,๕๙๒,๘๓๔
๓๐,๐๐๐

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

๒,๗๓๕,๔๐๘
๑๑,๗๑๖๒๔๙
๔,๙๙๙,๘๘๑,๑๙

คิดเป็นร้อยละ
ของรายรับ
๑๐.๐๒
๔๒.๙๕
๑๘.๓๓

๖๕๒,๐๐๐

งบอุดหนุน

๗,๐๙๗,๐๕๕

๒๖.๐๒

๖๘๒,๐๐๐
๒๗,๒๓๐,๕๙๓.๑๙

๒.๕๐

๒๗,๒๗๔,๘๓๔

งบอื่นๆ
รวมรายจ่าย

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๗.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ มีลักษณะ เป็นชุมชนเมือง มีประชากร
ประมาณ ๑,๑๒๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ สถานศึกษา หน่วยงานราชการ
อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย ธุรกิจห้องเช่า เสริมสวย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีสี่เผ่าไทยและงานเทศกาลดอกลาดวนบาน งานเงาะ
ทุเรียนของดีศรีสะเกษ งานกาชาด
๗.๒ จังหวัดศรีสะเกษ มี ๒๒ อาเภอ ๒๐๖ ตาบล ๒,๖๔๑ หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยอง์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง คือ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาล

๑๖

เมืองกันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนตาบล ๑๙๑ แห่ง เทศบาลตาบล ๒๓ แห่ง ลักษณะภูมิศาสตร์ เป็นพื้นที่
ราบสลับกับทุ่งนา จานวนประชากร ๑,๔๕๒,๔๗๑ คน จานวนคนพิการที่จดทะเบียนแล้วจานวน ๔๒,๕๓๗ คน
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ เขตอาเภอกันทรารมย์ยางชุมน้อย ราษีไศล และกิ่งอาเภอศิลาลาด ติดกับจังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธรและร้อยเอ็ดโดยมีแม่น้าชี และพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้บางส่วนเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด
ทิศใต้ เขตอาเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ ขุขันธ์และภูสิงห์ ติดกับประเทศกัมพูชา โดยมีเทือกเขา
พนมดงเร็กหรือพนมดงรักเป็นแนวแบ่งเขตแดนประเทศ
ทิศตะวันออก เขตอาเภอกันทรารมย์ โนนคูณ เบญจลักษ์และกันทรลักษ์ ติดกับจังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีบางส่วนของลาห้วยขะยูงเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด
ทิศตะวันตก เขตกิ่งอาเภอศิลาลาด อาเภอราษีไศลบึงบูรพ์ กิ่งอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอ
เมืองจันทร์ ห้วยทับทัน ปรางค์กู่ขุขันธ์และภูสิงห์ ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์โดยมีบางส่วนของ
ทุ่งกุลาร้องไห้ ลาห้วยทับทันและห้วยสาราญเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด
๗.๓ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ทานา ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท จานวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔คน
๗.๔ โอกาสและข้อจากัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ ถนนวันลูกเสือ ตาบลหนองครก
อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางเมืองศรีสะเกษ มีความสะดวกสบายในการ
โดยสารรถประจาทางของผู้ปกครองที่นาเด็กมารับบริการ เนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานีขนส่ง รวมทั้งอยู่ใกล้กับ
ส่วนราชการอื่นๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ เช่น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ฯลฯ
พื้นที่บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบไปด้วยอาเภอทั้งจังหวัด ๒๒อาเภอ
ในจังหวัดศรีสะเกษ
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
๘.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีหลักสูตรสถานศึกษาชื่อ หลักสูตร การให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ พุทธศักราช ๒๕๕๙ จัดทาและพัฒนา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๘.๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีหลักสูตรอื่นๆ มีทักษะจาเป็นอื่น ดังนี้
๑. .ทักษะช่วงเปลี่ยนผ่าน จัดทาและพัฒนา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ทักษะการดารงชีวิต (ด้านอาชีพ) จัดทาและพัฒนา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๘.๓ รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

๑๗
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(Early Intervention)

 ซักปร วัติโดยล เอียด
 ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 ห้คา น นาปรึกษา
 คัดกรองปร เภทความพิการทาง
การศึกษา
 ส่งต่อปร เมิน/วินิจฉัยอย่างล เอียด
 ปร เมินทางจิตวิทยา
 ปร เมินพั นาการด้านต่าง
 ร บุจุดเด่น จุดด้อย
 วิเครา ห์ข้อมูลพืน าน
 กาหนดจุดมุ่งหมาย 1 ปี พร้อมเกณ ์ชีวัด
 กาหนดสือ่ สิ่งอานวยความส ดวกบริการ
ล ความช่วยเหลืออื่น ดทางการศึกษา
 จัดทา ผนการจัดการศึกษาเฉพา
ครอบครัว (IFSP)
 จัดทา ผนการจัดการศึกษาเฉพา บุคคล
(IEP)
 พั นาศักยภาพตามจุดมุ่งหมายที่
กาหนด
 ปร เมินศักยภาพเดก ล ปรับปรุง
ผนการ ห้บริการ
 สรุปผลการพั นาตามเกณ ์ชีวัด น
ผนการ ห้บริการ
 วิเครา ห์การพั นาศักยภาพ ล
ทบทวนจุดมุ่งหมาย นการพั นา ล
วิธีการ
 ปรับปรุง ผนการ ห้บริการ
 กากับติดตามผลการ ห้บริการตาม นว
ทางการ ห้บริการช่วยเหลือร ย รกเริ่ม
 ปร สานหน่วยงานที่จ ส่งต่อ
 จัดทาเอกสารเพื่อส่งต่อ
 สนับสนุนการพั นาตามศักยภาพ

งานท เบียน ล ข้อมูลนักเรียน

คุณครูปาจรีย์ นนทวงษ์
คุณครูสุทธิดา ขัยชาญ
นางบุญเกิด ก้ววิชัย

คุณครูปาจรีย์ นนทวงษ์
คุณครูสุทธิดา ขัยชาญ
นางบุญเกิด ก้ววิชัย
ครูผู้รับผิดชอบ

ครูผู้รับผิดชอบทุกคน

ครูผู้รับผิดชอบทุกคน
ผู้ปกครอง

ครูผู้รับผิดชอบทุกคน
ผู้ปกครอง

ผู้บริหาร
ครูผู้รับผิดชอบ
ผู้ปกครอง

๑๘

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

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
๔๘๐
๔๘๐
๔๘๐
๔๘๐
๔๘๐
๔๘๐
๔๘๐

๙.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า(Aquarium)
๑ ครั้ง/ปี
๒. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
๑ ครั้ง/ปี
๓. วัดพระธาตุเรืองรอง
๑ ครั้ง/ปี
๔. เกาะกลางน้า
๑ ครั้ง/ปี
๕. หมู่บ้านช้าง จังหวัดสุรินทร์
๑ ครั้ง/ปี
๖. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
๑ ครั้ง/ปี
หมายเหตุ ภายใน ๑ ปีการศึกษา ผู้เรียนแต่ละคนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ไม่ต่ากว่า ๑ ครั้ง
๙.๖ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเชิญมาให้ความรู้แก่
ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน
ที่
ชื่อ – สกุล
ให้ความรู้เรื่อง
สถิติการให้ความรู้ในศูนย์
(ครั้ง/ปี)
๑ นายมงคล ทองแปล
การจักสาน
๑

๑๙

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
การแต่งการผ้าไทย
ผู้บริหาร(ระบุชื่อ)
ครู
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
จังหวัดศรีสะเกษ
สพฐ.

๒๐

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

2

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการที่รับ
บริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2559

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ(จานวน/
ร้อยละ)
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี
ผู้เรียน ร้อยละ 100 ที่มารับบริการที่ศูนย์
พัฒนาการเต็มศักยภาพของ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มี
แต่ละบุคคล
โอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สาหรับรายการ อุปกรณ์การเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ภาครัฐให้
การสนับสนุน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้ สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ลด
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของภาคี
เครือข่าย
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการศูนย์การศึกษา
พัฒนาการเต็มศักยภาพของ พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ที่มารับ
แต่ละบุคคล
บริการแบบหมุนเวียนไป-กลับ ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี
สุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ มีทักษะในการ
ช่วยเหลือตนเองได้ อยู่และใช้ชีวิตในสังคมได้
สอดคล้องกับมาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน
๑. ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
สะเกษ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
จานวน ๙๐ คน
๒. ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
สะเกษ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
จานวน ๙๓ คน

ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
สะเกษ ที่มารับบริการแบบ
หมุนเวียนไป-กลับ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ผู้เรียน
สามารถนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ เพื่อคุณภาพชีวิต

๒๑

ที่

3

4

5

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ๑
อาเภอ ๑ ศูนย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สอดคล้องกับมาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์
การศึกษาพิเศษมีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สังคม
เป็นแหล่งเรียนรู้
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการโดย
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์
ครอบครัวและชุมชน(ปรับบ้านเป็นห้องเรียน การศึกษาพิเศษมีการสร้าง
เปลี่ยน พ่อ-แม่ เป็นครู) ปีงบประมาณ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็น
๒๕๕๙
สังคมแห่งการเรียนรู้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/ มาตรฐานที่ 4 ด้านการจัด
เรียนรวม
การศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ(จานวน/
ร้อยละ)
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ

มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จานวน
23 ศูนย์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ สาขา
อาเภอ จานวน 4 ศูนย์
ร้อยละ ๘๐ ของครอบครัวเกิดความร่วมมือ
และชุมชนมีความรู้และร่วมมือกันจัด
การศึกษาให้กับเด็กพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามศักยภาพของเด็ก
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1, 2 , 3 , 4
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 ที่จัดการเรียนการสอน
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

ผลการดาเนินงาน
ที่ดีขึ้น มีสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ
มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้
อยู่และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพ
มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
จานวน 23 ศูนย์ และศูนย์
การศึกษาพิเศษ สาขาอาเภอ
จานวน 4 ศูนย์
บรรลุตามที่กาหนดไว้ ทุกกิจกรรม
ร้อยละ ๑๐๐
1. เด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวม
ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันใน
การได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อเข้าถึง

๒๒

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ(จานวน/
ร้อยละ)
เรียนรู้ได้รับการนิเทศ ติดตาม และพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วมในแต่ละ
ประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

6

ศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการใช้
พัฒนาการเต็มศักยภาพของ อุปกรณ์การเรียนรู้เคลื่อนที่
แต่ละบุคคล

7

โครงการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการระดับจังหวัด

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์
การศึกษาพิเศษมีการสร้าง
ส่งเสริม สนันสนุน ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ตัว
บ่งชี้ที่ ท้องถิ่น

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมการประชุม มี
ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่อนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ระดับจังหวัด

ผลการดาเนินงาน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะ
การดารงชีวิตและพื้นฐานอาชีพเพื่อ
พึ่งตนเองได้
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วม
ในแต่ละประเภทความพิการได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เด็กเจ็บปุวยเรื้อรังและผู้ปกครอง
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของศูนย์การเรียนรู้
สาหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล
ผู้เข้าร่วมการประชุม มีความเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่อนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการระดับจังหวัด

๒๓

ที่
8

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ(จานวน/
ร้อยละ)
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การให้บริการ มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มาขอรับบริการที่
ตามกระบวนการ ช่วยเหลือเด็กพิการใน
การศึกษาพิเศษมีการจัดทา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
ระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ
หลักสูตร การจัดกิจกรรม
เกษ ได้รับบริการตามกระบวนการช่วยเหลือ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๕๙ พัฒนาผู้เรียนและระบบการ เด็กพิการในระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษา
ให้บริการผู้เรียนตาม
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช
ภาระหน้าที่ที่กาหนด
๒๕๕๙ ได้

9

การเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษจากการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มสู่ระบบโรงเรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี
ร้อยละ 100 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง
พัฒนาการเต็มศักยภาพของ เด็กพิการ ได้รับข่าวสารจากศูนย์การศึกษา
แต่ละบุคคล
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

10

พัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี
พัฒนาการเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล

ร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การ
ค้ น หาเด็ ก พิ ก ารในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท า
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทั้ง
นิเทศติดตามพัฒนาการของเด็กตามแผนการ

ผลการดาเนินงาน
ผู้เรียนที่มาขอรับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ ได้รับบริการตามกระบวนการ
ช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริ่ม
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ได้ร้อยละ ๑๐๐
1. คณะครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะ
เกษมีความเข้าใจข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
2. ผู้ปกครอง เด็กพิการและชุมชน
ได้รับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์
จากศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

๒๔

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

11

การพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ

12

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษใน
ชุมชนประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สอดคล้องกับมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ(จานวน/
ร้อยละ)
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหาร
1. ร้อยละ 80 งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
สามารถด าเนิ น การได้ ต ามแผนงานกลุ่ ม
ประสิทธิภาพ
บริหารงานวิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้อง
2 ร้อยละ 80 การดาเนินงานตามโครงการ
การพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี
คนพิ ก ารในชุ ม ชน ร้ อ ยละ ๘๐ ได้ รั บ การ
พัฒนาการเต็มศักยภาพของ พัฒนาศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการ
แต่ละบุคคล
จ าเป็ น ทางการศึ ก ษามี พั ฒ นาการและมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น มี ก ารจั ด การศึ ก ษา
สาหรับคนพิการที่หลากหลายในชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ ผู้
ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการ

ผลการดาเนินงาน
งานตามโครงสร้างกลุ่มบริหารงาน
วิชาการทั้ง 14 งาน ที่ได้รับ
มอบหมายมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

คนพิการในชุมชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการจาเป็นทางการศึกษามี
พัฒนาการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ที่หลากหลายในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพผู้ปกครอง ผู้ดูแลคน
พิการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้แก่คนพิการ

๒๕

ที่
13

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ(จานวน/
ร้อยละ)
โครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์ มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครองเด็กพิการรายใหม่
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
พัฒนาการเต็มศักยภาพของ มี ค ว ามพึ งพอ ใจครู แ ละบุ ค ลาก รศู น ย์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
แต่ละบุคคล
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ใน
การสามารถดาเนิน การค้ นหาเด็ กพิ การใน
พื้นที่รับผิดชอบรายใหม่และจัดทาแผนการ
ศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) พร้ อ มทั้ ง นิ เ ทศ
ติดตามพัฒนาการของเด็กตามแผนการจั ด
การศึกษาเฉพาะบุคคล

14

พัฒนางานบุคลากรอย่างเป็นระบบ

มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ปฏิ บั ติ ง าน ตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

15

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ
255๙

มาตรฐานที่ 6 ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ศรีสะเกษ จานวน ๘๙ คน

ผลการดาเนินงาน
ผู้ ป กครองเด็ ก พิ ก ารรายใหม่ มี
ความพึงพอใจครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจัง หวัดศรี
สะเกษ ในการสามารถดาเนินการ
ค้นหาเด็กพิการในพื้นที่รับผิดชอบ
รายใหม่แ ละจั ด ทาแผนการศึก ษา
เฉพาะบุคคล (IEP) พร้ อมทั้ง นิเทศ
ติ ด ตามพั ฒ นาการของเด็ ก ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการ วงจร
การประกันคุณภาพ

๒๖

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

16

พัฒนางานบริหารงานทั่วไป

17

พัฒนางานบริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ

สอดคล้องกับมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ(จานวน/
ร้อยละ)
ร้ อ ยละ ๙๐ ของงาน/โครงการ/กิ จ กรรม
ขอ ง ก ลุ่ ม บ ริ หา ร ง าน ทั่ ว ไ ป ส าม า ร ถ
ดาเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ได้
1. ร้ อ ยละ 90 ผู้ บ ริ ห าร ครู ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้านการเงิน การบัญ ชี และการพั สดุ ศูน ย์
การศึกษาพิเศษประจาจัง หวัดศรีสะเกษ มี
ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไ ปปฏิ บั ติ ที่
หน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ
2. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการเป็นสาคัญ

ผลการดาเนินงาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่ ม
บ ริ ห า ร ง า น ทั่ ว ไ ป ส า ม า ร ถ
ด าเนิ น การได้ ต ามแผนงานกลุ่ ม
บริหารงานทั่วไป ได้
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมาย
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ด้ า น
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้
สามารถด าเนิ น งาน ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และ
ถู ก ต้ อ ง ตา มร ะ เบี ย บขอ ง ทา ง
ราชการ
2. เปิ ด โอกาสให้ ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย น
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ทั ศ น ค ติ แ ล ะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ
เ ส น อ แ น ะ ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค
ตลอดจนแนวทางแก้ ไ ขในการ
ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น อั น จะ เป็ น
ประโยชน์ต่อราชการ

๒๗

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

18

โครงการในพระราชดาริ (ทุนการศึกษา
มูลนิธิคุณพุ่ม)

19

พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่

20

โครงการซ่อมบารุงรถยนต์

21

โครงการประชาสัมพันธ์

สอดคล้องกับมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ(จานวน/
ร้อยละ)
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี
ไม่น้อ ยกว่า ร้อยละ 80 ของเด็กออทิสติ ก
พัฒนาการเต็มศักยภาพของ และเด็กพิการรุนแรงในจัง หวัดศรีสะเกษ มี
แต่ละบุคคล
ทั ก ษะการด ารงชี วิ ต สามารถช่ ว ยเหลื อ
ตนเองได้ และอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ความสุข
มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหาร
บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
ศรีสะเกษ ผู้ปกครองและนักเรียน
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จานวน ๑๐๐ คน
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๓ผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 5 ศูนย์
การศึกษาพิเศษมีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน

ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองเด็ ก
พิการที่เด็กพิการได้รับทุนมีทักษะ
การดารงชีวิตการช่วยเหลือตนเอง
และ อยู่ ร่ ว มกั บผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า ง มี
ความสุข
เกิดความร่วมมือระหว่างครอบครัว
ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
ในชุมชน รวมถึง สถานศึกษา
ใน การสารวจข้อมูลเด็กพิการก่อน
วัยเรียน
รถยนต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
รถยนต์ ข องศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการซ่อมแซม จานวน ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง ๒ คันมี
๒ คัน
สภาพพร้อมใช้งาน
ร้อยละ 100 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง
เด็กพิการ ได้รับข่าวสารจากศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษมี
ความเข้าใจข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

๒๘

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

22

โครงการวันสาคัญ

23

เข้าค่ายส่งเสริมสมรรถภาพและการดาเนิน
ชีวิตอิสระสาหรับบุคคลออทิสติก

สอดคล้องกับมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ(จานวน/
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ)
มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์
ร้อยละ ๙๐ คณะบุคลากรครู ผู้ปกครอง เด็ก ๑.ผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
การศึกษาพิเศษมีการจัดทา พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี ต่างๆ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
หลักสูตร การจัดกิจกรรม สะเกษ ร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
พัฒนาผู้เรียนและระบบ
๒.ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและ
การให้บริการผู้เรียนตาม
ค่านิยมที่พึงประสงค์
ภาระหน้าที่ที่กาหนด
๓.ผู้เรียนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดารงไว้
ซึ่งประเพณีที่ดีงาม รักความเป็น
ไทย
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี
1. ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนได้รับการ พัฒนา 1. ผู้เรียนได้รับการ พัฒนาทักษะ
พัฒนาการเต็มศักยภาพของ ทั ก ษะการด าเนิ น ชี วิ ต ให้ ส ามารถพึ่ ง พา การด าเนิ น ชี วิ ต ให้ ส ามารถพึ่ ง พา
แต่ละบุคคล
ตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ ตนเองได้ และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสัง คมได้
2. ร้อยละ ๘๐ของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล อย่างมีความสุข
เด็กพิการ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา 2. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
ทักษะการดาเนินชีวิตสาหรับเด็กออทิสติก พิการ มีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาทักษะการดาเนินชีวิตสาหรับ
เด็กออทิสติก

๒๙

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

24

โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ

25

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

26

โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
ห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติก

สอดคล้องกับมาตรฐาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ(จานวน/
ร้อยละ)
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี
จานวนร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนพิการของ
พัฒนาการเต็มศักยภาพของ ศูน ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจาจั ง หวัด ศรี ส ะ
แต่ละบุคคล
เกษ ผู้ ป กครอง คณะครู แ ละบุ ค ลากร
ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการวันคนพิการ
สากล
มาตรฐานที่ 6 ด้านการ
ร้อยละ 80 ของบุคลากรในหน่วยงานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา บุคคลทั่วไปสามารถค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆได้
รวดเร็วและถูกต้อง
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี
นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิ
พัฒนาการเต็มศักยภาพของ สติก จานวน 12 คน
แต่ละบุคคล

ผลการดาเนินงาน
ผู้เรียนพิการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร
ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการวัน
คนพิการสากล
ได้สารสนเทศที่ถูกต้อง
แม่นยา ง่ายต่อการสืบค้น
นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่เหมาะสมตามศักยภาพ

๓๐

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ผลการ
ค่า
ประเมินฯ/ ระดับ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ร้อยละ
ความหมาย
น้าหนัก คะแนนที่ คุณภาพ
ได้
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
๘๗.๐๓ ๓๐
๒๖.๑๑
๔
ดีมาก
ของแต่ละบุคคล
๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่กาหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๙๕.๑๙

๒๐

๑๙.๐๓

๕

ดีเยี่ยม

๗๐.๘๗

๑๐

๗.๐๘

๓

ดีเยี่ยม

๒๐

๑๕.๖๐

๔

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒.๑ ครูมีคุณวุฒิหรือความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และครูมีเพียงพอ

๗๘.๒๖

๒

๑.๕๖

๔

ดีมาก

๒.๒ ครูเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้

๗๘.๒๖

๒

๑.๕๖

๔

ดีมาก

๒.๓ ครูมีความเมตตา และอดทนต่อการเอา
ใจใส่ดูแลผู้เรียน

๗๘.๒๖

๒

๑.๕๖

๔

ดีมาก

๒.๔ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรับรู้
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้เรียน

๗๘.๒๖

๒

๑.๕๖

๔

ดีมาก

๗๘.๒๖

๒

๑.๕๖

๔

ดีมาก

๗๘.๒๖

๓

๒.๓๔

๔

ดีมาก

๒.๕ ครูจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวตามข้อกาหนดของการจัดทาแผน และ
มีการทบทวนแผนเป็นระยะ
๒.๖ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดย
ใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก(Assistive
Technology)สื่อการเรียนรู้ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาได้ต รงตามความ
ต้ อ งการจาเป็ น ของผู้ เ รี ย น

๓๑

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการ
ค่า
ประเมินฯ/ ระดับ
ร้อยละ
ความหมาย
น้าหนัก คะแนนที่ คุณภาพ
ได้

๒.๗ ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
๗๘.๒๖
และสรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่
ระบบช่วงเชื่อมต่อ
๒.๘ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ ๗๘.๒๖
การสอน
๒.๙ ครูมีทักษะในการทางานร่วมกับ
๗๘.๒๖
ผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ

๓

๒.๓๔

๔

ดีมาก

๒

๑.๕๖

๔

ดีมาก

๒

๑.๕๖

๔

ดีมาก

๑๐

๑๐.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๑

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๑

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒๕

๒๒.๔๐

๔

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓.๑ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา ความคิดริเริ่ม
และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ
๓.๒ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๓.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาสาหรับผู้พิการให้บรรลุเปูาหมายตามที่
กาหนดไว้
๓.๔ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู
บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ ผู้บริหารสามารถประสานงานภาคีเครือข่ า ย
ให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการแก่บุคลากรใน
ศูนย์ และปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๓.๖ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดทา
หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบ
การให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่กาหนด

๓๒

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
๔.๑ มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภท
ความพิการ
๔.๒ จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียน
อย่างมีความสุขโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
๔.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
๔.๔ จัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
การเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาสาหรับผู้พิการเพียงพอ
๔.๕ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทาง
การศึกษา
๔.๖ จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียน
เรียนร่วม
๔.๗ สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอย่าง
เป็นระบบ และประสานงานการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการในจังหวัด
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๕.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ให้ผู้พิการและ
ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
๕.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษระหว่างศูนย์การศึกษา
พิเศษกับครอบครัวชุมชนและภาคีเครือข่าย
๕.๓ พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครในชุมชนเข้า
ร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือผู้พิการภายในท้องถิ่น

ผลการ
ค่า
ประเมินฯ/ ระดับ
ร้อยละ
ความหมาย
น้าหนัก คะแนนที่ คุณภาพ
ได้
๔

๓

๒.๔๐

๔

ดีมาก

๔

๓

๑.๘๐

๔

ดีมาก

๕

๔

๔

๕

ดีมาก

๕

๔

๔

๕

ดีเยี่ยม

๔

๔

๓.๒๐

๔

ดีมาก

๕

๔

๔

๕

ดีเยี่ยม

๕

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๑๐

๙.๒๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๓

๓.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔

๔

๓.๒๐

๔

ดีมาก

๕

๓

๓.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๓๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
๖.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ
๖.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา เต็มศักยภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
๖.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของศูนย์
การศึกษาพิเศษ
๖.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ
๖.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ภาพรวมคะแนนการประเมินคุณภาพของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษทุกมาตรฐาน

ผลการ
ค่า
ประเมินฯ/ ระดับ
ร้อยละ
ความหมาย
น้าหนัก คะแนนที่ คุณภาพ
ได้
๕

๔.๒๐

๕

ดีเยี่ยม

๔

๑.๐๐

๐.๘

๔

ดีมาก

๔

๑.๐๐

๐.๘

๔

ดีมาก

๔

๑.๐๐

๐.๘

๔

ดีมาก

๔

๐.๕๐

๐.๔

๔

ดีมาก

๔

๐.๕๐

๐.๔

๔

ดีมาก

๕

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๐

๘๗.๕๑

๔

ดีมาก

๓๔

สรุปเป็นรายมาตรฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล

ผลการ
ค่า
ประเมินฯ/ ระดับ
ร้อยละ
ความหมาย
น้าหนัก คะแนนที่ คุณภาพ
ได้
๓๐

๒๖.๑๑

๔

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๒๐

๑๕.๖๐

๔

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๑๐

๑๐.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒๕

๒๒.๔๐

๔

ดีมาก

๑๐

๙.๒๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๐

๘๗.๕๑

๔

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดทา
หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบ
การให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่กาหนด
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ภาพรวมคะแนนการประเมินคุณภาพของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษทุกมาตรฐาน

๘๗.๐๓

๓๕

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผลการ
ระดับ
น้าหนัก
แปล
ประเมิน/
คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของศูนยการศึกษาพิเศษ
คะแนน คะแนนที่ได
คุณภาพ
ดานผูเรียน
๓๐
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
๒๗.๓๔
๕
ดีเยี่ยม
๓๐
ของแตละบุคคล
ดานครู
มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
๒๐
๑๓.๕๒
๓
ดี
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดานผูบริหาร
มาตรฐานที่ ๓ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
๑๐
๑๐
๕
ดีเยี่ยม
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ ศูนยการศึกษาพิเศษมีการจัดทา
หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และระบบ
๒๕
๑๗.๖๐
๓
ดี
การใหบริการผูเรียนตามภาระหนาที่ที่กาหนด
ดานสังคมแหงการเรียนรู
๑๐
มาตรฐานที่ ๕ ศูนยการศึกษาพิเศษมีการสราง
๑๐
๙.๒
๕
ดีเยี่ยม
สงเสริม สนับสนุน ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพ
๕
มาตรฐานที่ ๖ ศูนยการศึกษาพิเศษมีระบบการ
๕
๓.๕๐
๔
ดีมาก
ประกันคุณภาพภายในตามที่กาหนดในกฎหมาย
รวม
๘๑
ดีมาก
๔
๑๐๐
.๑
๒.แปลคุณภาพที่ได
 ระดับ คุณภาพดีเยี่ยม ๖  ระดับ คุณภาพดีมาก
 ระดับ คุณภาพดี
 ระดับ คุณภาพพอใช
 ระดับ คุณภาพปรับปรุง
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๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
๑๓.๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอนเน้นทาให้ผู้เรียนเกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองและได้รับสิทธิตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายโดยได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อบริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สามารถเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบ
การศึกษา โดยคานึงถึงความสามารถความสนใจ ความถนัดและความต้องการจาเป็นพิเศษของบุคคลนั้นและ
ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การ
ทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและแต่
ละบุคคลตลอดจนที่จะได้พัฒนาตนเองให้เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติว่าต้องการคนที่
มีคุณลักษณะพึงประสงค์อย่างไร จะทาอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานการศึกษากาหนด
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการจากการประเมินคุณภาพภายนอก
๑๓.๒ มาตรฐานดานครู
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น
๑. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีความรู้ความสามารถและมีจิตบริการต่อเด็ก
พิการผู้ปกครองและชุมชน
๒. พัฒนาครู บุคลากร ให้สามารถให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตาม
บทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะสาคัญเพื่อการพัฒนา
การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องยังไม่เป็นระบบค้นคว้ายากและควรตรวจสอบความถูกต้องก่อน
นาเสนอ และการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย และสรุป
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการจากการประเมินคุณภาพภายนอก
๑๓.๓ มาตรฐานดานผูบริหาร
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น
๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ๔
ฝุาย คือ บริหารงานทั่วไป บริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล และบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
โดยใช้หลักการ บริหารแบบมีส่วนร่วม
๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา ส่งเสริมบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
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ดาเนินงาน นาผลการประเมินหรือ ผลการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการจากการประเมินคุณภาพภายนอก
๑๓.๔ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น
๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม
๒. ครูและบุคลากรมีการใช้หลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ที่
สอดคล้องกับประเภทความพิการ
ขอเสนอแนะสาคัญเพื่อการพัฒนา
ควรจัดทาแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้เป็นไปตามขั้นตอน รวมทั้งมีการ
ประเมินการใช้หลักสูตรของครูผู้สอนและนาหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการจากการประเมินคุณภาพภายนอก
๑๓.๕ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู้
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่าย
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการจากการประเมินคุณภาพภายนอก
๑๓.๖ มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการนากรอบการนิเทศการ
จัดการศึกษามาใช้ เป็นแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ โดยได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการ PDCA รวมทั้งจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน การนิเทศ กากับ ติดตาม และมีแนวทางระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาที่ชัดเจน
ขอเสนอแนะสาคัญเพื่อการพัฒนา
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ควรเน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม มีความเข้าใจ
ในการดาเนินงานทุกงาน เช่น การจัดทาวิเคราะห์ มาตรฐานการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี รายงานประจาปีสถานศึกษา เป็นต้น
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการจากการประเมินคุณภาพภายนอก
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
ด้านบุคลากร
๑) จานวนบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษมีจานวนมาก ส่วนใหญ่ขาด
ความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ
๒) บุคลากรหลายคนยังขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ทางการจัดการศึกษา
พิเศษ ขาดการพัฒนาอย่างเนื่อง
๓) มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยๆ โดยเฉพาะตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๑) การประกันคุณภาพการศึกษา หลายภาคส่วนยังไม่มีการร่วมมือเท่าที่ควร
๒) กระบวนการทางานแบบ PDCA ยั ง ไม่ มีความชัด เจน และขาดการวิ เคราะห์ผ ลการ
ประเมินมาใช้วางแผนในการทางาน
๓) บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการทางานรูปแบบ PDCA
ด้านผู้เรียน
๑) คนพิ ก ารที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษามี ม ากอยู่ ก ระจายในพื้ น ที่ ต่ า งๆในจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานยัง ไม่
เพียงพอ
จุดเด่น
ด้านผู้บริหาร
๑. จัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
๒. จัดระบบบริหารและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
๓. การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๔. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
๑. พัฒนาการจัดอาคารเรียน/ห้องเรียนต่างๆ ให้ครบทุกประเภทความพิการ จัดห้องสื่ออุปกรณ์
ในการให้บริการที่เป็นระบบและทันสมัย จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษาให้
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย
๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เอื้อต่อความพิการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย
๓. พัฒนาครูให้มีความรู้มาต่อยอดในการพัฒนาตนเองต่อไป
๔. พัฒนาผู้ปกครอง และอาสามสมัครในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่น
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จุดที่ควรพัฒนา
ด้านครู
๑. ให้มีการขยายผลและถ่ายถอดความรู้ที่ได้อบรมมาให้บุคคลอื่นทราบด้วย
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน
๓. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
๔. ส่งเสริมให้มีการเรียนอย่างต่อเนื่องโดยขอให้ผู้ปกครองมีความรู้มีส่วนร่วมในการสอนผู้เรียน
๕. จัดให้มีการอบรมในการใช้แผนการให้บริการช่วยเหลือให้กับผู้ปกครอง
๖. จัดให้มีการทาสื่อที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง
๗. ควรให้มีการสรุปผลรายงานผลประจาทุกปีเมื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการเชื่อมต่อ
๘. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการผู้เรียน
๙. ควรให้มีการร่วมมือกับทีมสหวิทยากรด้านวิชาชีพเมื่อเพิ่มอาชีพและพัฒนาผู้เรียน
ด้านการจัดการศึกษา
๑. จัดทาคู่มือนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรและแนวทางการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
๒. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. เพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องต่อการพัฒนาผู้เรียน
๔. จัดทาคู่มือสื่อ – สิ่งอานวยความสะดวก บริการอื่นใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวงและ
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ขยายพื้นที่การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษาให้มากขึ้น
๖. จัดอบรมให้องค์ความรู้เพิ่ม เรื่องการประเมิน/คัดกรองให้แก่คณะครูโรงเรียนเรียนร่วม
๗. มีแผนการนิเทศ ติดตามการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและคูปองการศึกษา
๘. ส่งเสริมงานการจัดการเรียนร่วมให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่

๔๐

ตอนที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน
ได้แก่ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานแผนงานและงบประมาณ และด้าน
บริหารงานทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ SBM ร่วมกับการดาเนินงานตาม
กระบวนการ PDCA

๔๑

โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
คณ อนุกรรมการ/การจัดการ
ศึกษาสาหรับคนพิการจังหวัด

ผ น

๑. งาน ผนปฏิบัติการ ล
สารสนเทศ
๒. งานบริการช่วยเหลือร ย
รกเริ่ม( EI) ล เตรียมความพร้อม
ก่อนการส่ง
3. งานบริการช่วยเหลือเฉพา
ครอบครัว
๔. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนร่วม
๕. การจัดการศึกษา นห้องเรียน
คู่ขนาน
๖. งานส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว
ล ชุมชน
๗. งานท เบียนนักเรียน
๘. งานวัดผล ล
๙. งานห้องสมุด/ หล่งเรียนรู้
๑๐. งานบริการสิ่งอานวยความ
ส ดวก สื่อ บริการ ล ความ
ช่วยเหลืออื่น ดทางการศึกษา(ร บบ
คูปองการศึกษา)
๑๑. งานพั นา ล ฝึกอบรมผู้ดู ล
คนพิการ บุคลากร ล ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๒. งาน ห้คาปรึกษา น นว ล
เชื่อมต่อสู่การส่งต่อ
๑3.งานจัดการศึกษาสาหรับเดก
เจบปุวยเรือรัง น
๑๔. งานนิเทศ ติดตาม ปร เมินผล
ล รายงานผล

คณ กรรมการสถานศึกษา

คณ กรรมการบริหารศูนย์ฯ
รองผู้อานวยการ - นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์

มูลนิธิ/สมาคม

นบ
น
นางสาวปาจรีย์ นนทวงษ์

น์
ป
ด
( นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล )

นบ

นบ

นบุ

ผน น
บป ณ
นางสาวอารีย์ หงษ์คา

นางสาวจันจิรา สีลับสี

๑. งาน ผนปฏิบัติการ ล
สารสนเทศ
๒. งาน ผนงาน ล จัดตัง
งบปร มาณ
๓.งานปร กันคุณภาพภาย น
๔.งานศูนย์ข้อมูล ล สาน
สนเทศ
๕. งานการเงิน
๖.งานบัญชี
๗.งานพัสดุ ล สินทรัพย์
๘. งานควบคุมภาย น
๙.งานปร กันคุณภาพภาย น
๑๐. งานนิเทศ ติดตาม
ปร เมินผล ล รายงานผล
๑๑. งานอื่น ที่ได้รับ
มอบหมาย

๑. งาน ผนปฏิบัติการ ล
สารสนเทศ
๒. งานสรรหา บรรจุ ล ต่งตัง
๓. งานท เบียนปร วัติบุคลากร
๔. งานพั นาครู ล บุคลากร
๕. งานสวัสดิการครู ล บุคลากร
๖. งานวินัย ล รักษาวินัย
๗. งานพิจารณาความดีความชอบ
๘. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๙. งานมาตร านวิชาชีพ ล
วิทย าน
๑๐.งานปร กันคุณภาพภาย น
๑๑. งานนิเทศ ติดตาม ปร เมินผล
ล รายงานผล
๑๒.งานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

นบ
นท ไป
นายวัชรินทร์ ผมพันธ์

๑. งาน ผนปฏิบัติการ ล
สารสนเทศ
๒. งานอาคารสถานที่
3. งานรักษาความปลอดภัย
๔. งานยานพาหน
๕. งานสัมพันธ์ชุมชนเครือข่าย
ล วิเทศสัมพันธ์
๖. งานปร ชาสัมพันธ์เผย พร่
๗. งานอนามัย ล โภชนาการ
๘. ร บบดู ลช่วยเหลือ
นักเรียน
๙. งานโสตทัศนูปกรณ์
๑๐. งานกิจกรรมนักเรียน
๑๑. งานร ดมทุน ล
ทรัพยากร
๑๒. งานธุรการ ล สารบรรณ
๑3.งานปร กันคุณภาพภาย น
๑3. งานนิเทศ ติดตาม
ปร เมินผล ล รายงานผล
๑๔.งานอื่น ที่ได้รับ
มอบหมาย

๔๒

๒. วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้พิการ บริการอย่างทั่วถึง แหล่งเรียนรู้หลากหลาย ภาคีเครือข่ายเข็มแข็ง
อัตลักษณ์
ยิ้มได้ ไหว้เป็น เล่นเหมาะ
เอกลักษณ์
บริการดี มีเครือข่ายเข้มแข็ง ใจกลางแหล่งเรียนรู้
ปรัชญา
โยคา เว ชายเต ภูริ
ปัญญาย่อมเกิดขึ้นจากการฝึกฝน
พันธ์กิจ
๑. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
๒. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
๓. จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
๔. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสาหรับคนพิการ
๕. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา
๖. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อคนพิการ
๗. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
๘. พัฒนาระบบการบริหารและกลไกการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
เป้าประสงค์
“ผู้พิการมีทักษะในการดารงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข”
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยบุคลากรทุกฝุายและบุคลากรภายนอก ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน โดยยึดหลักการบริหารเชิงระบบ PDCA ตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงาน การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
อย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๔๓

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

๔๔

๕. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก ๑.เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
พิการที่รับบริการภายในศูนย์ คุณภาพการศึกษา อย่างเต็มตามศักยภาพ เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
การศึกษาพิเศษ ประจา
๒.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
ที่มารับบริการแบบหมุนเวียนไป-กลับ จานวน 88 คน
จังหวัดศรีสะเกษ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ใน ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
ชีวิตประจาวันได้
จังหวัดศรีสะเกษ ที่มารับบริการแบบหมุนเวียนไป-กลับ ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างเต็มตามศักยภาพ ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ผู้เรียนสามารถนาความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพ
ด้านร่างกาย จิตใจ มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้ อยู่และ
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
2.โครงการศูนย์การเรียนรู้
2.1 เพื่อให้เด็กปุวยเรื้อรังได้รับ เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
สาหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังใน โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงด้วย
ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล จานวน 1
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
โรงพยาบาล
รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพ โรงพยาบาล คือ ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังใน
ความเจ็บปุวย
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
2.2 เพื่อลดปัญหาการขาด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑.ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังใน
แคลนบุคลากรครู/ช่วยลดภาระครูในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กเจ็บปุวย
โรงพยาบาล มีบุคลากรสามารถจัดการศึกษาสาหรับเด็ก

๔๕

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
เจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาลได้มีประสิทธิภาพ
๒.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาลได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องลดจานวนเด็กเรียนซ้าชั้น หรือไม่ต้อง
ลาออกจากโรงเรียนกลางคัน
3.โครงการการเปลี่ยนผ่าน
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเตรียมความ เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
เด็กที่มีความต้องการจาเป็น พร้ อ มอย่ า งเหมาะสมก่ อ นเข้ า สู่ ร ะบบ เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
พิเศษจากการให้บริการ
โรงเรียน
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ที่สมัครเข้า
ข้อที่ ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเอง
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสู่
2.2 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ บริ ก ารทาง ร่วมโครงการเปลี่ยนผ่านฯ จานวน ๘ คน และเด็กที่มีความ
ได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ระบบโรงเรียน
การศึกษาอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ ต้องการจาเป็นพิเศษที่สนใจ จานวน 20 คน
จาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมอย่าง
เหมาะสมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
2. ร้ อ ยละ 80 ผู้ เ รี ย นได้ รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษาอย่ า ง
ต่อเนื่องตามความต้องการจาเป็น พิเศษของแต่ละบุคคล
4.โครงการพัฒนาสมรรถภาพ ๒.๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
เด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา ราชการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
จานวนผู้เรียนที่สมัครรับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา ศักยภาพของแต่ละบุคคล
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ค้นหาเด็กพิการในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดศรีสะเกษ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ )
(ช่วง ๖ เดือนแรก)
๒.๒ เพื่อจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะ
เป้าหมายคุณภาพ
บุคคล (IEP)
ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
๒.๓ เพื่อนิเทศติดตามพัฒนาการของเด็ก ไปราชการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการค้นหาเด็กพิการใน

๔๖

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท าแผนการศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล ( IEP)
พร้ อ มทั้ ง นิเ ทศติ ด ตามพัฒ นาการของเด็ ก ตามแผนการจั ด
การศึกษาเฉพาะบุคคล
5.โครงการในพระราชด าริ ๒.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนดาเนินการพัฒนา เป้าหมายเชิงปริมาณ
(ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม) ศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง
เด็กออทิสติกรุนแรงและยากจน และเด็กพิการรุนแรงใน
คนดี มีคุณธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๒๓๕ คน
๒.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ผู้ที่ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
มีความบกพร่องและมีความต้องการ
๑. ร้อยละ ๘๐ ของเด็กออทิสติก และเด็กพิการรุนแรงใน
จาเป็นพิเศษ
จังหวัดศรีสะเกษ มีทักษะการดารงชีวิต สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กพิการ ๐-๑๙ ปี
ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
6. โครงการพัฒนาปรับปรุง ๑.เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ เป้าหมายเชิงปริมาณ
อาคารสถานที่
เรียนรู้
๒.เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษมีแหล่งเรียนรู้ที่ ๑. ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ศูนย์การศึกษา
หลากหลายเอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษมี
๓.เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน ๒. นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการมีความพึงพอใจใน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
การใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
สภาพแวดล้อมภายใน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนสามารถ
พึ่งตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้

๔๗

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๗. โครงการเข้าค่ายส่งเสริม ๑.เพื่อพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิตของ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
สมรรถภาพและการดาเนิน
เด็กออทิสติกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ชีวิตอิสระสาหรับบุคคลออทิ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับ จานวน ๕๐ คน
สติก
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๒. เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับ พ่อ แม่
๑.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ ให้มีความรู้
๒.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีทักษะในการดาเนินชีวิตอย่างถูก
ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการดาเนิน วิธี
ชีวิตสาหรับเด็กออทิสติก
๓.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมี
๓. เพื่อส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ของ
จินตนาการ
ผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภานใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยองค์กรชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
๘.โครงการวันคนพิการสากล 1.เพื่อให้ผู้เรียนพิการของศูนย์การศึกษา ด้านปริมาณ
จังหวัดศรีสะเกษ
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วม - เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการวันคนพิการสากล ผู้เรียนได้รับ จานวน 100 คน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถ
- ผู้ปกครองเด็กพิการ จานวน 100 คน
พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรี
2. เพื่อให้เด็กพิการได้แสดงออกซึ่ง
สะเกษ จานวน 80 คน
ความสามารถตามศักยภาพของแต่ละ
- ผู้สนใจทั่วไป จานวน 70 คน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล

๔๘

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
บุคคล
รวมทั้งสิ้น 350 คน
3. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาท
ด้านคุณภาพ
งานด้านการศึกษาพิเศษ ให้องค์กร
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะครูบุคลากร และ
เครือข่ายและสาธารณชนให้เป็นที่รู้จัก
ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดศรี
ยิ่งขึ้น
สะเกษ และผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจน
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาทงานด้านการศึกษาพิเศษ ให้
องค์กรเครือข่ายและสาธารณชนให้เป็นที่รู้จัก
๙. โครงการอบรม พ่อแม่
๑. เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับพ่อ แม่ เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ ได้มีความรู้
๑) พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ จานวน ๘๐
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
ระยะเริ่มแรกแก่เด็กพิการ
ความเข้าใจในวิธีการช่วยเหลือระยะ
คน
ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เริ่มแรกและเตรียมความพร้อมสาหรับเด็ก ๒) ครู ผู้เกี่ยวข้อง จานวน ๔๐ คน
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
พิการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑๒๐ คน
๒. เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พิการ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ ร้อยละ 80 ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ ครู
ในการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอบรมพ่อ แม่ ผู้ปกครองให้ความ

๔๙

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
พิการให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ช่วยเหลือระยะเริ่มแรกแก่เด็กพิการให้แก่ศูนย์การศึกษา
ศักยภาพของแต่ละบุคคล สามารถพึ่งพา พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. เพื่อให้องค์กรชุมชนและหน่วยงาน
เครือข่าย ได้รับการพัฒนาสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู
สมรรถภาพเด็กพิการภายในท้องถิ่นและ
ชุมชนของตนเอง
10.โครงการจัดซื้อวัสดุการ
1. เพื่ อ จั ด ท าแผนการจั ด การศึ ก ษา เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
เรียนการสอนห้องเรียน
เฉพาะบุ ค คล และแผนการสอนเฉพาะ - นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติก จ านวน
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
คู่ขนานสาหรับบุคคลออทิ
บุคคล
12 คน
สติก
2. เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนให้แก่ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน
๑.ร้อยละ ๘๐ นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียน
3. เพื่อจัดซื้อสื่อให้นักเรียน มีสื่อและ ๒.ร้อยละ ๘๐ ครูมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนที่สอดคล้อง
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และรายงาน
พัฒนาการของนักเรียนตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล

๕๐

กลยุทธ์ที่ ๒
สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการสนับสนุน
๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ค่า
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา หนั ง สื อ เรี ย น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น ค่ า
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
ขั้นพื้นฐาน
คุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๒.เพื่ อลดภาระค่าใช้จ่า ยของผู้ ปกครอง
ในการสนับสนุนในเรื่อง ค่าหนัง สือเรียน
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของภาคีเครือข่าย
2.โครงการการเปลี่ยนผ่าน
เด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษจากการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสู่
ระบบโรงเรียน

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเตรียมความ
พร้ อ มอย่ า งเหมาะสมก่ อ นเข้ า สู่ ร ะบบ
โรงเรียน
2.2 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ บริ ก ารทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ
จาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ด้านปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
ศรีสะเกษ
จานวน ๙๓ คน
ด้านคุณภาพ
ร้อยละ 9๐ ของผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีโอกาสได้รับการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับรายการแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของภาคีเครือข่าย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ศักยภาพของแต่ละบุคคล ข้อที่ ๑.๒
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนผ่าน ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมี
ฯ จานวน ๘ คน และเด็กที่มีความต้อ งการจาเป็นพิเศษที่
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สนใจ จานวน 20 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

๕๑

กลยุทธ์ที่ ๒
สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3.โครงการพัฒนาสมรรถภาพ
เด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
(ช่วง ๖ เดือนแรก)

๑ เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไป
ราชการและค่า ใช้ จ่ายในการด าเนิน การ
ค้นหาเด็กพิการในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. เพื่อจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)
๓. เพื่อนิเทศติดตามพัฒนาการของเด็ก
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

4.โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการของศูนย์การศึกษา
พิเศษในชุมชน

๑.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์บริการทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
ประจาอาเภอ

เป้าหมาย
สนอง
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมอย่าง
เหมาะสมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตามความต้องการจาเป็น พิเศษของแต่ละบุคคล
ด้านปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
จานวนผู้เรียนที่สมัครรับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา ศักยภาพของแต่ละบุคคล
จังหวัดศรีสะเกษ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ )
ด้านคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของค่า ใช้จ่ ายในการเดิน ทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการค้นหาเด็กพิการในพื้นที่รับผิดชอบ
จั ด ท าแผนการศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) พร้ อ มทั้ ง นิ เ ทศ
ติดตามพัฒนาการของเด็กตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
๑.ศูนย์บริการทางการศึกษาสาหรับคนพิการประจา
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
อาเภอ ๑ อาเภอ ๑ ศูนย์ จานวน ๒๒ ศูนย์
๒.คนพิการที่รับบริการในศูนย์บริการทางการศึกษา
สาหรับคนพิการประจาอาเภอ จานวน ๒๑๖ คน

๕๒

กลยุทธ์ที่ ๒
สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
๒.เพื่อให้คนพิการในชุมชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการจาเป็นทางการศึกษามีพัฒนาการ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓.เพื่อสนับสนุนรายหัวให้กับคนพิการที่รับ
บริการในศูนย์บริการทางการศึกษา
สาหรับคนพิการประจาอาเภอ
๔.เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการที่หลากหลายในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองผู้ดูแลคน
พิการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่คน
พิการ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของคนพิการในชุมชน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นทางการศึกษามี
พัฒ นาการและมี คุ ณภาพชี วิต ที่ดี ขึ้ น มี ก ารจัด การศึก ษา
สาหรับคนพิการที่หลากหลายในชุม ชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ ป กครอง ผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คนพิ ก ารและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๕๓

กลยุทธ์ที่ ๒
สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม
๕.โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมที่ ๑ วันออกพรรษา
กิจกรรมที่ ๒ วันลอยกระทง
กิจกรรมที่ ๓ วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมที่ ๔ วันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมที่ ๕ วันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมที่ ๖ วันสงกรานต์
กิจกรรมที่ ๗ วันไหว้ครู
กิจกรรมที่ ๘ วันเข้าพรรษา
กิจกรรมที่ ๙ วันแม่แห่งชาติ
๖.โครงการจัดซื้อวัสดุการ
เรียนการสอนห้องเรียน
คู่ขนานสาหรับบุคคลออทิ
สติก

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑.เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญ และมีส่วนร่เป้วามหมายเชิงปริมาณ
ในกิจกรรมของวันสาคัญต่างๆ
คณะบุคลากรครู ผู้ปกครอง เด็กพิการ ศูนย์การศึกษา
๒.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียพินเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
๓.เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ รู้ จั ก และอนุ รั ก ษ์ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ
ร้อยละ ๙๐ คณะบุคลากรครู ผู้ปกครอง เด็กพิการ ศูนย์
๔.เพื่อให้นักเรียนสามารถนาหลักธรรมไป การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมวัน
ใช้ในชีวิตประจาวันมีคุณธรรมจริยธรรม สาคัญ
และค่านิยมที่พึงประสงค์

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
การจัดทาหลักสูตร การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการ
ให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่
กาหนด

1. เพื่อจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคล
นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติกจานวน
2. เพื่อผลิตสื่อ การเรียนการสอนให้แ ก่ 12 คน
นักเรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล

๕๔

กลยุทธ์ที่ ๒
สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
3. เพื่อจัดซื้อสื่อให้นักเรียน มีสื่อและวัสดุ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย
๑.ร้อยละ ๘๐ นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียน
4. เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ และรายงาน ๒.ร้อยละ ๘๐ ครูมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนที่สอดคล้อง
พัฒนาการของนักเรียนตามศักยภาพเป็น กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนเป็นรายบุคคล
รายบุคคล

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๕๕

กลยุทธ์ที่ ๓
พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
1.โครงการพัฒนาสมรรถภาพ ๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ด้านปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
เด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา ราชการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
จ านวนผู้ เ รี ย นที่ ส มั ค รรั บ บริ ก ารของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ศักยภาพของแต่ละบุคคล
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ค้นหาเด็กพิการในพื้นที่รับผิดชอบ
ประจ าจัง หวัด ศรีส ะเกษ (๑ เมษายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กัน ยายน
(ช่วง ๖ เดือนหลัง)
๒ เพื่อจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ๒๕๕๙ )
(IEP)
ด้านคุณภาพ
๓ เพื่อนิเทศติดตามพัฒนาการของเด็ก
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครองเด็กพิการรายใหม่ มีความพึง
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
พอใจครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
สะเกษ ในการสามารถดาเนิน การค้ นหาเด็ กพิ การในพื้น ที่
รับ ผิ ด ชอบรายใหม่ แ ละจัด ท าแผนการศึ กษาเฉพาะบุ ค คล
(IEP) พร้อมทั้งนิเทศติดตามพัฒนาการของเด็กตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2.พัฒนางานบุคลากรอย่าง ๑ เพื่อให้ครูเข้าใจปรัชญาการจัด
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตาม
เป็นระบบ
การศึกษาสาหรับคนพิการและสามารถ
ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพแล
ประยุกต์ใช้ได้
จังหวัดศรีสะเกษ
เกิดประสิทธิผล

๕๖

กลยุทธ์ที่ ๓
พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๒ เพื่อให้ครูมีความเมตตา และอดทน
ข้าราชการ
จานวน ๑๙ คน
ต่อการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน
พนักงานราชการ
จานวน ๑๑ คน
๓ เพื่อให้ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ครูอัตราจ้าง
จานวน ๓ คน
และรับรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับ
ครูธุรการ
จานวน ๑ คน
ผู้เรียน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จานวน ๕๕ คน
๔ เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัยและ
จ้างเหมาบริการ
จานวน ๔ คน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
รวม ๙๓ คน
และใช้ผลในการปรับการสอน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๕ เพื่อให้ครูมีทักษะในการทางาน
ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
ร่วมกับผู้ปกครองและทีมสหวิทยาการ
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๕๗

กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
1.พัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะ
1. เพื่อสร้างโอกาสในการจัดการศึกษา เป้าหมายเชิงปริมาณ
ความพิการ ๑ อาเภอ ๑ ศูนย์ และให้บริการกับเด็กพิการในรูปแบบที่
- มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จานวน ๒๓ ศูนย์ และ
หลากหลาย โดยศูนย์การเรียนเฉพาะ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ สาขาประจาอาเภอ จานวน ๔ ศูนย์
ความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สาขาประจาทุกอาเภอ ได้อย่างทั่วถึงและ - มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษา
ครอบคลุมทุกพื้นที่
พิเศษ สาขาประจาอาเภอได้รับการสนับสนุนในการจัด
2. เพื่อให้การดาเนินงานศูนย์การเรียน การศึกษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการกับเด็กพิการได้อย่าง
เฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษา
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
พิเศษสาขาประจาทุกอาเภอ ให้รับการ
สนับสนุน
3. เพื่อให้ผู้บริการ และบุคลากรของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ นิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานในศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์
การศึกษาพิเศษ สาขาอาเภอ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สังคม
เป็นแหล่งเรียนรู้

๕๘

กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
2.โครงการการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน
(ปรับบ้านเป็นห้องเรียน
เปลี่ยนพ่อ-แม่เป็นครู)

เป้าหมาย
สนอง
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
1.เพื่อให้ครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ประจาจังหวัดศรีสะเกา ผู้ปกครอง กลุ่ม - ครอบครัวเด็กพิการรุนแรง จานวน 160 ครอบครัว
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้ ความ
- เด็กพิการรุนแรงที่บ้าน
จานวน 160 คน
๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้
เข้าใจในการดูแลพัฒนาช่วยเหลือเด็ก
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
พิการได้เต็มเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
ร้อยละ ๘๐ ของครอบครัวเด็กพิการได้รับการส่งเสริมและ
2. เพื่อให้เด็กพิการก่อนวัยเรียนได้รับ สนับสนุนการดูแลพัฒนาการช่วยเหลือเด็กพิการได้เต็มตาม
การพัฒนาตามศักยภาพ และสามารถ
ศักยภาพ
ช่วยเหลือตนเองได้
3.เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว
และชุมชนในการให้ความช่วยเหลือร่วม
พัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย ละชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕๙

กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๓.โครงการพัฒนาคุณภาพ
1 เพื่อให้เด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวมเป้าหมายเชิงปริมาณ
การจัดการศึกษาเรียนร่วม/ ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม สังกัด
เรียนรวม
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1,
เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 2 , 3 , 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ28
เข้าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ดารงชีวิตและพื้นฐานอาชีพเพื่อพึ่งตนเองได้ ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม/เรียน
2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ รวม ได้รับการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาครูและบุคลากร
ศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะใน ทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วมใน สมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วมในแต่ละประเภทอย่าง
แต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสม เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิภาพ
๔.โครงการประชุม
๑ เพื่อสร้างความเข้าในการดาเนินงานของ เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
จัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคน
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ สาหรับคนพิการระดับจังหวัด
พิการระดับจังหวัด จานวน ๒ ครั้ง/ปี
ระดับจังหวัด
๒ เพื่อให้อนุกรรมการส่งเสริมการจัด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การศึกษาสาหรับคนพิการระดับจังหวัด
ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมการประชุม มีความเข้าใจบทบาท
พัฒนาคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และหน้าที่อนุกรรมการส่ง เสริมการจัดการศึกษาสาหรับคน
ต่อเนื่องและยั่งยืน
พิการระดับจังหวัด

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 4 ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
การสร้าง ส่งเสริม สนันสนุน ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓
พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครใน
ชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือ
คนพิการภายในท้องถิ่น

๖๐

กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๓ เพื่อชี้แจ้งข้อราชการที่สาคัญ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นข้อมูล
สารสนเทศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวและผู้ที่
สนใจ
5. พัฒนาหลักสูตร
๑ .เพื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการ เป้าหมายเชิงปริมาณ
สถานศึกษา การให้บริการ
คัดกรองประเภทความพิการ มีการ
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการคัดกรองประเภทความพิการ
ตามกระบวนการ ช่วยเหลือ ประเมินความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียน มีการประเมินความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียน
เด็กพิการในระยะแรกเริ่มของ ร้อยละ 100
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
๒ .เพื่อให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนา
จังหวัดศรีสะเกษ
หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการพิเศษของ
แต่ละบุคคล ร้อยละ 10๐
๓ .เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรการ
ให้บริการตามกระบวนการช่วยเหลือเด็ก
พิการในระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
พุทธศักราช ๒๕๕๘
๔ เพื่อให้ผู้เรียนมีแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลร้อยละ 100

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
การจัดทาหลักสูตร การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและระบบการ ให้บริการ
ผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่กาหนด

๖๑

กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

6.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิชาการ

เป้าหมาย
สนอง
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
๕เพื่อให้ผู้เรียนมีแผนการสอนเฉพาะ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคคลร้อยละ 100
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มาขอรับบริการที่ศูนย์การศึกษา
๖ เพื่อให้มีการรายงานความก้าวหน้า
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับบริการตามกระบวนการ
และปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ ช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ
บุคคลหรือแผนการสอนเฉพาะบุคคล ร้อย ประจาจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ละ 100
๗ เพื่อให้มีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ร้อยละ 100
1.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ ด้านปริมาณ
มาตรฐานที่ 3 ผูบ้ ริหารปฏิบัติหน้าที่
ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมี
จานวนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของฝุายบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
วิชาการ สามารถดาเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงาน
และเกิดประสิทธิผล
2.เพื่อนาผลการดาเนินงานตามโครงการ วิ ช าการทั้ ง 14 งานตามโครงสร้ า งของกลุ่ ม บริ ห ารงาน
ไปใช้พัฒนาในปีถัดไป
วิชาการ
ด้านคุณภาพ
1 ร้อยละ 80 งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้อง

๖๒

กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
2 ร้อยละ 80 การดาเนินงานตามโครงการการพัฒนา
ระบบบริหารงานวิชาการ บรรลุตามวัตถุประสงค์
๗.โครงการประชาสัมพันธ์การ ๑ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรศูนย์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดการศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง เด็กพิการ ศูนย์
ความเข้าใจข่าวสาร
การ การศึ ก ษาพิ เ ศษประจ าจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษเป้ า หมายเชิ ง
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
คุณภาพ
๒ เพื่อให้ผู้ปกครอง เด็กพิการและชุมชน ร้อยละ ๑๐๐ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง เด็กพิการ ได้รับ
ได้รับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์จากศูนย์ ข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
๘.โครงการวันคนพิการสากล
จังหวัดศรีสะเกษ

1 เพื่อให้ผู้เรียนพิการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วม
โครงการวันคนพิการสากล ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษกับครอบครัว ชุมชน
และภาคีเครือข่าย

ด้านปริมาณ
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
- เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจัง หวัดศรีสะเกษ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
จานวน 100 คน
- ผู้ปกครองเด็กพิการ จานวน 100 คน

๖๓

กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
2 เพื่อให้เด็กพิการได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล
3 เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาท
งานด้านการศึกษาพิเศษ ให้องค์กร
เครือข่ายและสาธารณชนให้เป็นที่รู้จัก
ยิ่งขึ้น

๙. โครงการอบรม พ่อแม่
ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือ
ระยะเริ่มแรกแก่เด็กพิการ
ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

๑ เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ห้ กั บ พ่ อ ม่
ผู้ปกครอง ผู้ดู ลเดกพิก าร ได้มี ความรู้
ความเข้ า จ นวิ ธี ก ารช่ ว ยเหลื อ ร ย
เริ่ม รก ล เตรียมความพร้อมสาหรับเดก
พิการได้อย่างถูกต้องเหมา สม
๒ เพื่ อ ห้ พ่ อ ม่ ผู้ ป กครอง ผู้ ดู ลเด ก
พิการ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไป ช้
นการช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพเด ก
พิการ ห้ได้รับการพั นาเตมตามศักยภาพ
ของ ต่ล บุคคล สามารถพึ่ง พาตนเองได้

เป้าหมาย
สนอง
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
- คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรี
สะเกษ จานวน 80 คน
- ผู้สนใจทั่วไป
จานวน 70 คน
รวมทั้งสิ้น 350 คน
ด้านคุณภาพ
ร้อ ยละ 80 ของผู้เ รี ยนพิ การของศูน ย์ การศึก ษา
พิเ ศษ ประจ าจัง หวั ด ศรี ส ะเกษ ผู้ ปกครอง คณะครู แ ละ
บุคลากร ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการวันคนพิการสากล
ป้
ป ณ
มาตร านที่ ๑ ผู้เรียนมีพั นาการเตม
พ่อ ม่ ผู้ปกครอง ผู้ดู ลเดกพิการ ครู ผู้เกี่ยวข้อง รวม
ศักยภาพของ ต่ล บุคคล
ทังสิน จานวน ๑๒๐ คน
ป้
ุณ
ร้อยล ๘๐ ของพ่อ- ม่ ผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีความรู้ ความเข้า จ นการช่วยเหลือร ย รกเริ่มสาหรับ
เดกพิการอย่างถูกต้องเหมา สม

๖๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
๓ เพื่ อ ห้ อ งค์ ก รชุ ม ชน ล หน่ ว ยงาน
เครื อ ข่ า ย ได้ รั บ การพั นาสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป ช้ นการช่วยเหลือ ฟื้นฟู
สมรรถภาพเดกพิการภาย นท้องถิ่น ล
ชุมชนของตนเอง

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๖๕

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการพัฒนาระบบ
เพื่อพั ฒนาระบบประกัน คุณภาพภายใน เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประกันคุณภาพและมาตรฐาน สถานศึ ก ษาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
1. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
การศึกษาศูนย์การศึกษา
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
สะเกษ จานวน ๘๙ คน
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพได้มาตรฐานที่
กาหนด
๒.โครงการพัฒนางาน
๑ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารกลุ่มบริหาร เป้าหมายเชิงปริมาณ
บริหารงานทั่วไป
งานทั่วไปสามารถดาเนินงานได้อย่างมี
งาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป สามารถ
ประสิทธิภาพ
ดาเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
๒ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากร
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษาได้รับความสะดวก
ร้อยละ ๙๐ งาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มบริหารงาน
ปลอดภัยในการพัฒนาระบบบริหารของ ทั่วไป สามารถด าเนิน การได้ตามแผนงานกลุ่ มบริห ารงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไปของศูนย์การศึกษา ทั่วไป
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

๖๖

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
โครงการ/กิจกรรม
3.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
วิธีปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการ
พั ส ดุ ให้ ส ามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ ว โปร่ ง ใส และ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
2 เปิ ด โอกาสให้ ไ ด้ แ ลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานและเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค
ตลอดจนแนวทางแก้ไ ขในการปฏิบัติง าน
ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อราชการ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติง านด้านการเงิน การบัญชี และการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
พัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 7
และเกิดประสิทธิผล
คน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานการเงิน การบั ญ ชี และการพั ส ดุ สามารถน าความรู้ ที่
ได้รับไปปฏิบัติที่หน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ
2. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะ
เกษ ได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการเป็นสาคัญ

๖๗

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๔. โครงการดูแลรักษา
ยานพาหนะ

๑ เพื่อให้ยานพาหนะมีสภาพที่ปลอดภัยใน
การใช้งาน
๒ เพื่อพัฒนาระบบการใช้ยานพาหนะให้
สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง

๕. โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาพิเศษ

๑ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษมี
ความเข้าใจข่าวสาร
การ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
๒ เพื่อให้ผู้ปกครอง เด็กพิการและชุมชน
ได้รับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์จากศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
รถยนต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ได้รับการซ่อมแซม จานวน ๒ คัน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
มีรถยนต์ที่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง เด็กพิการ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๑๐๐ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง เด็กพิการ ได้รับ
ข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษกับครอบครัว ชุมชน
และภาคีเครือข่าย

๖๘

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
โครงการ/กิจกรรม
๖.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทาข้อมูลสารสนเทในแต่ละกลุ่มงาน
เป็นระบบที่ถูกต้อง

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

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

๖๙

ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ
๑.๑ ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
กลยุทธ์ที่ ๑
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
พิการที่รับบริการภายในศูนย์ เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
การศึกษาพิเศษ ประจา
สะเกษ ที่มารับบริการแบบหมุนเวียนไป-กลับ
เกษ ที่มารับบริการแบบหมุนเวียนไป-กลับ จานวน
จังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 88 คน
88 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ที่มารับบริการแบบ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ที่มารับบริการแบบ
หมุนเวียนไป-กลับ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
หมุนเวียนไป-กลับ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อย่างเต็มตามศักยภาพ ตามแผนการจัด การศึกษา อย่างเต็มตามศักยภาพ ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไป การศึกษาเฉพาะบุคคล ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี
สุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ มีทักษะในการ
สุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ มีทักษะในการช่วยเหลือ
ช่วยเหลือตนเองได้ อยู่และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง ตนเองได้ อยู่และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
เหมาะสมตามศักยภาพ
ตามศักยภาพ

๗๐

กลยุทธ์ที่ ๑
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
2.โครงการศูนย์การเรียนรู้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
สาหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังใน
ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
โรงพยาบาล
จานวน 1 โรงพยาบาล คือ ศูนย์การเรียนเด็ก จานวน 1 โรงพยาบาล คือ ศูนย์การเรียนเด็ก
เจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
เจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑.ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวย
๑.ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์การเรียนเด็กเจ็บปุวย
เรื้อรังในโรงพยาบาล มีบุคลากรสามารถจัด
เรื้อรังในโรงพยาบาล มีบุคลากรสามารถจัด
การศึกษาสาหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล การศึกษาสาหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาลได้
ได้มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
๒.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังใน
๒.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังใน
โรงพยาบาลได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องลด
โรงพยาบาลได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องลดจานวน
จานวนเด็กเรียนซ้าชั้น หรือไม่ต้องลาออกจาก
เด็กเรียนซ้าชั้น หรือไม่ต้องลาออกจากโรงเรียน
โรงเรียนกลางคัน
กลางคัน

๗๑

กลยุทธ์ที่ ๑
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
3.โครงการการเปลี่ยนผ่าน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เด็กที่มีความต้องการจาเป็น
เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษศูนย์การศึกษา เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษศูนย์การศึกษา
พิเศษจากการให้บริการ
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ที่สมัครเข้าร่วม
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ที่สมัครเข้าร่วม
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสู่
โครงการเปลี่ยนผ่านฯ จานวน ๘ คน และเด็กที่มี โครงการเปลี่ยนผ่านฯ จานวน ๘ คน และเด็กที่มี
ระบบโรงเรียน
ความต้องการจาเป็นพิเศษที่สนใจ จานวน 20 คน ความต้องการจาเป็นพิเศษที่สนใจ จานวน 20 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับ การเตรียมความ 1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
พร้อมอย่างเหมาะสมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
อย่างเหมาะสมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษา 2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการจาเป็น พิเศษของ อย่างต่อเนื่องตามความต้องการจาเป็น พิเศษของ
แต่ละบุคคล
แต่ละบุคคล
4.โครงการพัฒนาสมรรถภาพ เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา
จานวนผู้เรียนที่สมัครรับบริการของศูนย์
จานวนผู้เรียนที่สมัครรับบริการของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ( ๑
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
(ช่วง ๖ เดือนแรก)
ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ )
– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ )
เป้าหมายคุณภาพ
เป้าหมายคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายใน
ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายในการ
การเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ดาเนินการค้นหาเด็กพิการในพื้นที่รับผิดชอบ
ค้นหาเด็กพิการในพื้นที่รับผิดชอบ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
ข้อที่ ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล

๗๒

กลยุทธ์ที่ ๑
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
จัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทั้งนิเทศจัด ทาแผนการศึก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) พร้ อมทั้ ง
ติดตามพัฒนาการของเด็กตามแผนการจัดการศึกษา นิ เ ทศติ ด ตามพั ฒ นาการของเด็ ก ตามแผนการจั ด
เฉพาะบุคคล
การศึกษาเฉพาะบุคคล
5.โครงการในพระราชด าริ เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
(ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม)
เด็กออทิสติกรุนแรงและยากจน และเด็กพิการ เด็ กออทิ ส ติก รุน แรงและยากจน และเด็ก พิก าร
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
รุนแรงในจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๒๓๕ คน
รุนแรงในจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๒๓๕ คน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนสามารถ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พึ่งตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑. ร้อยละ ๘๐ ของเด็กออทิสติก และเด็กพิการ
๑. ร้อยละ ๘๐ ของเด็กออทิสติก และเด็กพิการ
รุนแรงในจังหวัดศรีสะเกษ มีทักษะการดารงชีวิต รุนแรงในจังหวัดศรีสะเกษ มีทักษะการดารงชีวิต
สามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
อย่างมีความสุข
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กพิการ ๐-๑๙ ปี ได้รับ
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กพิการ ๐-๑๙ ปี ได้รับ
ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

๗๓

กลยุทธ์ที่ ๑
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
6. โครงการพัฒนาปรับปรุง เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
อาคารสถานที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มี
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
เด็กพิการ
พิการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. ร้อยละ ๘๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด ๑. ร้อยละ ๘๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ศรีสะเกษ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการ ศรีสะเกษ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็กพิการ
เรียนรู้ของเด็กพิการ
๒. ร้อยละ ๘๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด ๒. ร้อยละ ๘๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
ศรีสะเกษมีพื้นที่บริเวณที่สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการ ศรีสะเกษมีพื้นที่บริเวณที่สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการ
พัฒนาเด็กพิการ
พัฒนาเด็กพิการ
๓. ร้อยละ ๘๐ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับ
๓. ร้อยละ ๘๐ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับ
บริการมีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ได้
บริการมีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
อย่างหลากหลาย
หลากหลาย

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้

๗๔

กลยุทธ์ที่ ๑
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๗. โครงการเข้าค่ายส่งเสริม เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
สมรรถภาพและการดาเนิน
เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
ชีวิตอิสระสาหรับบุคคลออทิ สะเกษ จานวน ๕๐ คน
เกษ จานวน ๕๐ คน
สติก
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๑.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๒.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีทักษะในการดาเนิน
๒.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ชีวิตอย่างถูกวิธี
อย่างถูกวิธี
๓.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์
๓.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ผลงานอย่างมีจินตนาการ
อย่างมีจินตนาการ
๘.โครงการวันคนพิการสากล เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
จังหวัดศรีสะเกษ
- เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี - เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
สะเกษ จานวน 100 คน
เกษ จานวน 100 คน
- ผู้ปกครองเด็กพิการ จานวน 100 คน
- ผู้ปกครองเด็กพิการ จานวน 100 คน
- คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจา - คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 80 คน
จังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 80 คน
- ผู้สนใจทั่วไป จานวน 70 คน
- ผู้สนใจทั่วไป จานวน 70 คน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล

๗๕

กลยุทธ์ที่ ๑
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น 350 คน
รวมทั้งสิ้น 350 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะครู
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะครูบุคลากร
บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการวัน และผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการวันคนพิการ
คนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เรียนได้รับ สากลจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เรียนได้รับการพัฒนา
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง เต็มตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้มีคุณภาพ
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แสดงออกซึ่ง
ชีวิตที่ดีขึ้น ได้แสดงออกซึ่งความสามารถตาม
ความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนเผยแพร่
ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาทงานด้าน ประชาสัมพันธ์บทบาทงานด้านการศึกษาพิเศษ ให้
การศึกษาพิเศษ ให้องค์กรเครือข่ายและ
องค์กรเครือข่ายและสาธารณชนให้เป็นที่รู้จัก
สาธารณชนให้เป็นที่รู้จัก
๙. โครงการอบรม พ่อแม่
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือ ๑) พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ ครู
๑) พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ ครู
ระยะเริ่มแรกแก่เด็กพิการ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๒๐ คน
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๒๐ คน
ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ร้อยละ 80 ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
ร้อยละ 80 ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ
พิการ ครู ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอบรมพ่อ ครู ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอบรมพ่อ แม่
แม่ ผู้ปกครองให้ความ
ผู้ปกครองให้ความ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล

๗๖

กลยุทธ์ที่ ๑
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
ช่ ว ยเหลื อ ระยะเริ่ ม แรกแก่ เ ด็ ก พิ ก ารให้ แ ก่ ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ระยะเริ่ ม แรกแก่ เ ด็ ก พิ ก ารให้ แ ก่ ศู น ย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
10.โครงการจัดซื้อวัสดุการ เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
เรียนการสอนห้องเรียน
- นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติก - นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติก
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
คู่ขนานสาหรับบุคคลออทิ
จานวน 12 คน
จานวน 12 คน
สติก
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑.ร้อยละ ๘๐ นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียน
๑.ร้อยละ ๘๐ นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียน
๒.ร้อยละ ๘๐ ครูมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนที่ ๒.ร้อยละ ๘๐ ครูมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนที่
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

๗๗

กลยุทธ์ที่ ๒
สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
1. โครงการสนับสนุน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ผู้ เ รี ย นที่ ม ารั บ บริ ก ารที่ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๙๓ คน
จังหวัดศรีสะเกษ
จานวน ๙๓ คน
ขั้นพื้นฐาน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 9๐ ของผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์
ร้อยละ 9๐ ของผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีโอกาส การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีโอกาส
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับ
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับรายการ
รายการแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและ
นักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การ
ภาครัฐให้การสนับสนุน ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
สนับสนุน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เต็มตามศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้ สามารถ
และพึ่งพาตนเองได้ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ลดภาระ
อย่างปกติสุข ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และส่งเสริมการมีส่วน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของภาคี
ร่วมในการดาเนินงานของภาคีเครือข่าย
เครือข่าย
2.โครงการการเปลี่ยนผ่าน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
เด็กที่มีความต้องการจาเป็น
เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษศูนย์การศึกษา เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษศูนย์การศึกษา ศักยภาพของแต่ละบุคคล ข้อที่ ๑.๒
พิเศษจากการให้บริการ
พิเ ศษ ประจ าจั ง หวั ด ศรีส ะเกษ ที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว ม พิ เ ศษ ประจ าจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว ม ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมี
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสู่
โครงการเปลี่ยนผ่านฯ จานวน ๘ คน และเด็กที่มี โครงการเปลี่ยนผ่านฯ จานวน ๘ คน และเด็กที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ
ระบบโรงเรียน
ความต้องการจาเป็นพิเศษที่สนใจ จานวน 20 คน ความต้องการจาเป็นพิเศษที่สนใจ จานวน 20 คน

๗๘

กลยุทธ์ที่ ๒
สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม 1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
อย่างเหมาะสมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
อย่างเหมาะสมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษา 2. ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการจาเป็น พิเศษของ อย่างต่อเนื่องตามความต้องการจาเป็น พิเศษของ
แต่ละบุคคล
แต่ละบุคคล
3.โครงการพัฒนาสมรรถภาพ เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
เด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา
จานวนผู้เรียนที่สมัครรับบริการของศูนย์การศึกษา จานวนผู้เรียนที่สมัครรับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ศักยภาพของแต่ละบุคคล
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑
(ช่วง ๖ เดือนแรก)
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ )
มีนาคม ๒๕๕๙ )
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ร้อยละ ๘๐ ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ราชการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการค้นหาเด็ก และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการค้นหาเด็กพิการใน
พิการในพื้นที่รับผิดชอบจัดทาแผนการศึกษา
พื้น ที่รั บผิ ดชอบจัด ทาแผนการศึ กษาเฉพาะบุค คล
เฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทั้งนิเทศติดตาม
(IEP) พร้อมทั้ง นิเทศติดตามพัฒนาการของเด็กตาม
พัฒนาการของเด็กตามแผนการจัดการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เฉพาะบุคคล

๗๙

กลยุทธ์ที่ ๒
สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
4.โครงการส่งเสริมสนับสนุน เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
การจัดการศึกษาสาหรับคน
๑.ศูนย์บริการทางการศึกษาสาหรับคน
๑.ศูนย์บริการทางการศึกษาสาหรับคน
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
พิการของศูนย์การศึกษา
พิการประจาอาเภอ ๑ อาเภอ ๑ ศูนย์ จานวน ๒๒ พิการประจาอาเภอ ๑ อาเภอ ๑ ศูนย์ จานวน ๒๒
พิเศษในชุมชน
ศูนย์
ศูนย์
๒.คนพิการที่รับบริการในศูนย์บริการทาง
๒.คนพิการที่รับบริการในศูนย์บริการทาง
การศึกษาสาหรับคนพิการประจาอาเภอ จานวน การศึกษาสาหรับคนพิการประจาอาเภอ จานวน
๒๑๖ คน
๒๑๖ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของคนพิการในชุมชน ได้รับ
ร้อ ยละ ๘๐ ของคนพิ การในชุม ชน ได้ รั บ
การพั ฒ นาศัก ยภาพสอดคล้ องกับ ความต้ อ งการ การพั ฒ นาศั ก ยภาพสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
จาเป็น ทางการศึก ษามีพั ฒนาการและมี คุณ ภาพ จาเป็นทางการศึกษามีพัฒนาการและมีคุณภาพชีวิต
ชีวิตที่ดีขึ้น มีการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการที่ ที่ ดี ขึ้ น มี ก ารจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก ารที่
หลากหลายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพผู้ปกครอง หลากหลายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพผู้ปกครอง
ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและชุมชน ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและชุมชนมี
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการ
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการ

๘๐

กลยุทธ์ที่ ๒
สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๕.โครงการวันสาคัญ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ ๑ วันออกพรรษา
คณะบุคลากรครู ผู้ปกครอง เด็กพิการ ศูนย์
คณะบุคลากรครู ผู้ปกครอง เด็กพิการ ศูนย์
กิจกรรมที่ ๒ วันลอยกระทง การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรมที่ ๓ วันพ่อแห่งชาติ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ ๔ วันขึ้นปีใหม่
ร้อยละ ๙๐ คณะบุคลากรครู ผู้ปกครอง เด็ก
ร้อยละ ๙๐ คณะบุคลากรครู ผู้ปกครอง เด็ก
กิจกรรมที่ ๕ วันเด็กแห่งชาติ พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรมที่ ๖ วันสงกรานต์
เกษ ร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
กิจกรรมที่ ๗ วันไหว้ครู
กิจกรรมที่ ๘ วันเข้าพรรษา
กิจกรรมที่ ๙ วันแม่แห่งชาติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
๖.โครงการจัดซื้อวัสดุการ
เรียนการสอนห้องเรียน
นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติก
นัก เรี ย นห้ อ งเรี ยนคู่ ข นานส าหรั บ บุค คลออทิ
คู่ขนานสาหรับบุคคลออทิ
จานวน 12 คน
สติกจานวน 12 คน
สติก

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
การจัดทาหลักสูตร การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการ
ให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่
กาหนด

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล

๘๑

กลยุทธ์ที่ ๒
สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑.ร้อยละ ๘๐ นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียน
๑.ร้อยละ ๘๐ นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียน
๒.ร้อยละ ๘๐ ครูมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนที่
๒.ร้อยละ ๘๐ ครูมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอนที่
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๘๒

กลยุทธ์ที่ ๓
พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
1.โครงการพัฒนาสมรรถภาพ เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
เด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา
จานวนผู้เรียนที่สมัครรับบริการของศูนย์การศึกษา จานวนผู้ เ รี ย นที่ ส มั ค รรั บ บริ การของศู น ย์ ก ารศึ ก ษา ศักยภาพของแต่ละบุคคล
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ (๑ เมษายน ๒๕๕๙ พิเศษ ประจ าจั ง หวัด ศรี สะเกษ (๑ เมษายน ๒๕๕๙ (ช่วง ๖ เดือนหลัง)
- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ )
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ )
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครองเด็กพิการรายใหม่ มี
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครองเด็กพิการรายใหม่ มี
ความพึงพอใจครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ความพึงพอใจครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ในการสามารถดาเนินการ ประจาจัง หวัดศรีสะเกษ ในการสามารถดาเนินการ
ค้นหาเด็กพิการในพื้นที่รับผิดชอบรายใหม่และ
ค้นหาเด็กพิการในพื้นที่รับผิดชอบรายใหม่และจัดทา
จัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทั้ง แผนการศึ ก ษาเฉพาะบุ คคล (IEP) พร้อ มทั้ ง นิ เ ทศ
นิเทศติดตามพัฒนาการของเด็กตามแผนการจัด
ติดตามพัฒนาการของเด็กตามแผนการจัดการศึ กษา
การศึกษาเฉพาะบุคคล
เฉพาะบุคคล
2.พัฒนางานบุคลากรอย่าง เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๒ ครูปฏิบัติงานตาม
เป็นระบบ
ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพแล
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๙๓ คน
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๙๓ คน
เกิดประสิทธิผล

๘๓

กลยุทธ์ที่ ๓
พัฒนาครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์
ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
และเกิดประสิทธิผล
ประสิทธิผล

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๘๔

กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
1.พัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะ เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
ความพิการ ๑ อาเภอ ๑ ศูนย์ - มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จานวน ๒๓ - มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จานวน ๒๓
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สังคม
ศูนย์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ สาขาประจาอาเภอ ศูนย์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ สาขาประจาอาเภอ
เป็นแหล่งเรียนรู้
จานวน ๔ ศูนย์
จานวน ๔ ศูนย์
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์
- มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์
การศึกษาพิเศษ สาขาประจาอาเภอได้รับการ
การศึกษาพิเศษ สาขาประจาอาเภอได้รับการ
สนับสนุนในการจัดการศึกษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ
สนับสนุนในการจัดการศึกษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
และบริการกับเด็กพิการได้อย่างทั่วถึง และมี
บริการกับเด็กพิการได้อย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
2.โครงการการจัดการศึกษา เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
สาหรับเด็กพิการโดย
- ครอบครัวเด็กพิการรุนแรง จานวน 160
- ครอบครัวเด็กพิการรุนแรง จานวน 160
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
ครอบครัวและชุมชน
ครอบครัว
ครอบครัว
๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้
(ปรับบ้านเป็นห้องเรียน
- เด็กพิการรุนแรงที่บ้าน
จานวน 160 คน - เด็กพิการรุนแรงที่บ้าน
จานวน 160 คน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เปลี่ยนพ่อ-แม่เป็นครู)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของครอบครัวเด็กพิการได้รับการ
ร้อยละ ๘๐ ของครอบครัวเด็กพิการได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลพัฒนาการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลพัฒนาการช่วยเหลือ
เด็กพิการได้เต็มตามศักยภาพ
เด็กพิการได้เต็มตามศักยภาพ

๘๕

กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๓.โครงการพัฒนาคุณภาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
การจัดการศึกษาเรียนร่วม/
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม สังกัด
เรียนรวม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
สะเกษ เขต 1, 2 , 3 , 4 และสานักงานเขต
เขต 1, 2 , 3 , 4 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
มัธยมศึกษาเขต 28
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียน
ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม/
ร่วม/เรียนรวม ได้รับการนิเทศ ติดตาม และพัฒนา เรียนรวม ได้รับการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาครูและ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและ
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพ ทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วมใน
เด็กพิการเรียนร่วมในแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม แต่ละประเภทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิภาพ
๔.โครงการประชุม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
จัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมอนุกรรมการส่ง เสริมการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ สาหรับคนพิการระดับจังหวัด จานวน ๒ ครั้ง/ปี สาหรับคนพิการระดับจังหวัด จานวน ๒ ครั้ง/ปี
ระดับจังหวัด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมการประชุม มีความ
ร้ อ ยละ ๙๐ ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม มี ค วาม
เข้าใจบทบาทและหน้าที่อนุกรรมการส่งเสริมการ เข้าใจบทบาทและหน้าที่อนุกรรมการส่งเสริมการจัด
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการระดับจังหวัด
การศึกษาสาหรับคนพิการระดับจังหวัด

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 4 ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
การสร้าง ส่งเสริม สนันสนุน ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓
พัฒนาผู้ปกครองและอาสาสมัครใน
ชุมชนเข้าร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือ
คนพิการภายในท้องถิ่น

๘๖

กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
5. พัฒนาหลักสูตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
สถานศึกษา การให้บริการ
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการคัดกรองประเภท
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการคัดกรองประเภท
การจัดทาหลักสูตร การจัดกิจกรรม
ตามกระบวนการ ช่วยเหลือ ความพิการ มีการประเมินความสามารถพื้นฐาน
ความพิการ มีการประเมินความสามารถพื้นฐาน ของ พัฒนาผู้เรียนและระบบการ ให้บริการ
เด็กพิการในระยะแรกเริ่มของ ของผู้เรียน
ผู้เรียน
ผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่กาหนด
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มาขอรับบริการที่ศูนย์
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มาขอรับบริการที่ศูนย์
การศึกษา
การศึกษา
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มาขอรับบริการที่ศูนย์
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มาขอรับบริการที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับ
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับ
บริการตามกระบวนการช่วยเหลือเด็กพิการใน
บริการตามกระบวนการช่วยเหลือเด็กพิการในระยะ
ระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
แรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
จังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช ๒๕๕๙
สะเกษ พุทธศักราช ๒๕๕๙

๘๗

กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
6.โครงการพัฒนาระบบ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 3 ผูบ้ ริหารปฏิบัติหน้าที่
บริหารงานวิชาการ
จานวนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของฝุาย จ านวนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมต่ า งๆ ของฝุ า ย
อย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ห ารงานวิ ช าการ สามารถด าเนิ น การได้ ต าม บริ ห ารงานวิ ช าการ สามารถด าเนิ น การได้ ต าม
และเกิดประสิทธิผล
แผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการทั้ง 14 งานตาม แผนงานกลุ่มบริห ารงานวิช าการทั้ง 14 งานตาม
โครงสร้างของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงสร้างของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1 ร้อยละ 80 งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
1 ร้ อยละ 80 งาน/โครงการ/กิ จกรรมต่ างๆ
สามารถดาเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงาน สามารถดาเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่ง ใส วิช าการ ได้ อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว โปร่ง ใส
และถูกต้อง
และถูกต้อง
2 ร้อยละ 80 การดาเนินงานตามโครงการการ 2 ร้อยละ 80 การดาเนินงานตามโครงการการ
พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานวิ ช าการ บรรลุ ต าม พั ฒ นาระบบบริ หารงานวิ ช าก าร บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

๘๘

กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๗.โครงการประชาสัมพันธ์การ ๑ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดการศึกษาพิเศษ
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษมีความเข้าใจข่าวสาร คณะครู บุ คลากรทางการศึ ก ษา ผู้ ป กครอง เด็ ก
การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
๒ เพื่อให้ผู้ปกครอง เด็กพิการและชุมชนได้รับ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษา
ร้อ ยละ ๑๐๐ คณะครู บุค ลากร ผู้ป กครอง เด็ ก
พิเศษ
ประจาจังหวัด พิการ ได้รับข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
ศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
๘.โครงการวันคนพิการสากล
จังหวัดศรีสะเกษ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษกับครอบครัว ชุมชน
และภาคีเครือข่าย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
- เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี - เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
สะเกษ จานวน 100 คน
เกษ จานวน 100 คน
- ผู้ปกครองเด็กพิการ จานวน 100 คน
- ผู้ปกครองเด็กพิการ จานวน 100 คน
- คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจา - คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 80 คน
จังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 80 คน
- ผู้สนใจทั่วไป
จานวน 70 คน
- ผู้สนใจทั่วไป
จานวน 70 คน
รวมทั้งสิ้น 350 คน
รวมทั้งสิ้น 350 คน

๘๙

กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
เป้าหมายคุณภาพ
เป้าหมายคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนพิการของศูนย์การศึกษา
ร้ อ ยละ 80 ของผู้ เ รี ย นพิ ก ารของศู น ย์
พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครอง คณะ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครอง
ครูและบุคลากร ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการ คณะครู แ ละบุ ค ลากร ผู้ ส นใจทั่ ว ไป ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
วันคนพิการสากล
โครงการวันคนพิการสากล
ป้
ป ณ
ป้
ป ณ
มาตร านที่ ๑ ผู้เรียนมีพั นาการเตม
๙. โครงการอบรม พ่อแม่
ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือ พ่ อ ม่ ผู้ ป กครอง ผู้ ดู ลเด ก พิ ก าร ครู พ่อ ม่ ผู้ปกครอง ผู้ดู ลเดกพิการ ครู ผู้เกี่ยวข้อง
ศักยภาพของ ต่ล บุคคล
ระยะเริ่มแรกแก่เด็กพิการ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทังสิน จานวน ๑๒๐ คน รวมทังสิน
จานวน ๑๒๐ คน
ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ป้
ุณ
ป้
ุณ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ร้อยล ๘๐ ของพ่อ- ม่ ผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วน
ร้อยล ๘๐ ของพ่อ- ม่ ผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งมี ความรู้ ความเข้ า จ นการช่ ว ยเหลื อ เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้า จ นการช่วยเหลือร ย
ร ย รกเริ่ ม ส าหรั บ เด กพิ ก ารอย่ า งถู ก ต้ อ ง รกเริ่มสาหรับเดกพิการอย่างถูกต้องเหมา สม
เหมา สม

๙๐

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการพัฒนาระบบ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประกันคุณภาพและมาตรฐาน
1. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
1. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
การศึกษาศูนย์การศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๘๙ คน
จังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๘๙ คน
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
สะเกษ ดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สะเกษ ดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้ อ ยละ ๘๐ ของบุ ค ลากรศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรศูนย์การศึกษา
ประจ าจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ด าเนิ น งานประกั น พิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมี คุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมี
คุณภาพได้มาตรฐานที่กาหนด
คุณภาพได้มาตรฐานที่กาหนด
๒.โครงการพัฒนางาน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
บริหารงานทั่วไป
งาน/โครงการ/กิ จ กรรม ของกลุ่ ม บริ ห ารงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ทั่ ว ไป สามารถด าเนิ น การได้ ต ามแผนงานกลุ่ ม สามารถดาเนินการได้ตามแผนงานกลุ่มบริหารงาน
บริหารงานทั่วไป
ทั่วไป
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๙๐ งาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่ม ร้อยละ ๙๐ งาน/โครงการ/กิจ กรรม ของกลุ่ ม
บริ ห ารงานทั่ ว ไป สามารถด าเนิ น การได้ ต าม บริหารงานทั่วไป สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน
แผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

๙๑

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
สนอง
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
3.โครงการพัฒนาระบบ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 3 ผูบ้ ริหารปฏิบัติหน้าที่
บริหารงานแผนงานและ
ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญ ชี ผู้บริ หาร ครู ผู้ ปฏิบั ติง านด้า นการเงิน การบัญ ชี ตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ
และการพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด และการพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรี
และเกิดประสิทธิผล
ศรีสะเกษ จานวน 7 คน
สะเกษ จานวน 7 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติง านด้าน 1. ร้ อ ยละ 90 ผู้บ ริ ห าร ครู ผู้ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
การเงิ น การบั ญชี และการพั สดุ ศู นย์ การศึ กษา การเงิ น การบั ญ ชี และการพั ส ดุ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
พิ เ ศษประจ าจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ มี ค วามรู้ ความ พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีความรู้ ความเข้าใจ
เข้าใจ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน ระเบีย บและแนวปฏิ บั ติเ กี่ ยวกั บงานการเงิ น การ
การบัญชี และการพัสดุ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ บั ญ ชี และการพั ส ดุ สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไป
ไปปฏิบัติที่หน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ปฏิบัติที่หน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของ
ของทางราชการ
ทางราชการ
2. ร้อยละ 90 ผู้ บริห าร ครู ผู้ป ฏิบัติ ง านด้า น 2. ร้อยละ 90 ผู้บริหาร ครู ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิ น การบั ญชี และการพั สดุ ศู นย์ การศึ กษา การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการพัฒนาการ พิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูง สุด ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
แก่ทางราชการเป็นสาคัญ
ทางราชการเป็นสาคัญ

๙๒

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๔. โครงการดูแลรักษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ยานพาหนะ
รถยนต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
รถยนต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรี
ศรีสะเกษ ได้รับการซ่อมแซม จานวน ๒ คัน
สะเกษ ได้รับการซ่อมแซม จานวน ๒ คัน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๘๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
ร้อยละ ๘๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรี
ศรีสะเกษ มีรถยนต์ที่อยู่ในสภาพ
สะเกษ มีรถยนต์ที่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๕. โครงการประชาสัมพันธ์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
การจัดการศึกษาพิเศษ
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง เด็ก คณะครู บุ คลากรทางการศึ ก ษา ผู้ ป กครอง เด็ ก
พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ ๑๐๐ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง เด็ก ร้อ ยละ ๑๐๐ คณะครู บุค ลากร ผู้ป กครอง เด็ ก
พิ ก าร ได้ รั บ ข่ า วสารจากศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ พิการ ได้รับข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ระหว่างศูนย์
การศึกษาพิเศษกับครอบครัว ชุมชน
และภาคีเครือข่าย

๙๓

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
โครงการ/กิจกรรม
๖.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม
จัดทาข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน
งาน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของบุคลากรในหน่วยงานและบุคคล
ร้อยละ 80 ของบุคลากรในหน่วยงานและบุคคล ทั่วไปสามารถค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆได้รวดเร็วและ
ทั่วไปสามารถค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆได้รวดเร็วและ
ถูกต้อง
ถูกต้อง

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

๙๔

๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ภาพรวม

ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๔

ดีเยี่ยม

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

๔

ดีเยี่ยม

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

๙๕

ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

๔

ดีเยี่ยม

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

ภาพรวม

๔

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

๑) ธ

ฒน
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา
กับคณ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง นการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาเพื่อพั นาคุณภาพผู้เรียน
๒) ผ
ฒน
สถานศึกษามีเครือข่ายการทางานที่เข้ม ขง ทา ห้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี
ปร สิทธิภาพ
๓) น ท
ฒน
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา
กับคณ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

๙๖

ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

๔

ดีเยี่ยม

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

ภาพรวม

๔

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

๑) วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน ตลอดจนจัดหา
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่สอดคล้อง
กับความต้องการจาเป็นของผู้เรียน
๒) ผลการพัฒนา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและพัฒนาการที่ดีขึ้นได้รับเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของผู้เรียนอย่างเหมาะสม
๓) แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

๙๗

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๔

ดีเยี่ยม

- มาตร านการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ของศูนย์การศึกษาพิเศษปร จาจังหวัดศรีส
เกษ
(บทที่ ๒ ตารางวิเครา ห์การจัดทา
มาตร านการศึกษา)
- บทที่ ๒ ตารางวิเครา ห์
ปร กอบด้วย
๑ มาตร านการศึกษาของ
กร ทรวงศึกษาธิการ
๒ นโยบายปฏิรูปการศึกษาสาหรับคนพิการ
นทศวรรษที่สอง
๓ จุดเน้น สศศ
๔. บทบาทหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ปร จาจังหวัดศรีส เกษ
- คาสั่ง ต่งตัง
- รายงานการปร ชุมคณ กรรมการ
สถานศึกษา
- เอกสาร ห้ความเหนชอบการ ช้มาตร าน
การศึกษา ปี ๒๕๕๙
- เอกสารการ swot องค์กรศูนย์ฯ ปี ๕๙
- ผ่นพับปร ชาสัมพันธ์มาตร าน ล ค่า
เปูาหมาย
- ปร กาศมาตร านศูนย์การศึกษาพิเศษ
- ปร กาศค่าเปูาหมายการพั นามาตร าน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อการ
ปร กันคุณภาพภาย นของสถานศึกษา
- เอกสารการตอบรับการเผย พร่มาตร าน
การศึกษา- คาสั่ง ต่งตังคณ จัดทา
ผนพั นาการจัดการศึกษา

๙๘

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ระดับ
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

(
/
ทท )
- ผ่านความเหนชอบของคณ กรรมการ
สถานศึกษา
- SWOT องค์กร
- โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
- สารสนเทศศูนย์ฯ
- รายงานการปร ชุมคณ กรรมการ
สถานศึกษา
- สารสนเทศศูนย์ฯ
- รายงานการปร ชุมคณ กรรมการ
สถานศึกษา
- ผนพั ฯ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
- ผนปฏิบัติการปร จาปี ๒๕๕๙
- รายงานโครงการ

ภาพรวม
๔
ดีเยี่ยม
๑) วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินการ
ตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒) ผลการพัฒนา
สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาที่เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา มีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน
มีระบบสารสนเทศ มีการติดตามและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และนาผลการประเมินมาสรุปเป็น
รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
๓) แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษานาผลสรุปจากรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษามาสะท้อนถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

๙๙

สรุปคะแนนตัวบ่งชี้ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
ความหมาย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
4
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
4
ดีเยี่ยม
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
4
ดีเยี่ยม
สาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
4
ดีเยี่ยม
ภาพรวม
4
ดีเยี่ยม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
๔.๑ ผลพัฒนาการผู้เรียน
จานวน
(ร้อยละ)ของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ
ทักษะที่พัฒนา
ผู้เรียนที่ ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีเยี่ยม
ประเมิน
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
493
493
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
493
493
ทักษะทางสังคม
493
493
ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
493
๑
492
ชีวิตประจาวัน
ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา
493
493
ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียม
493
๑
492
ความพร้อมทางวิชาการ
ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการหรือ
493
493
ทักษะจาเป็นอื่นๆ
หมายเหตุ ผู้เรียนหมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน

๑๐๐

๖.๒ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวนผู้เรียน
ประเภทความพิการ
ทั้งหมด
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
16
เห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้
11
ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
155
สติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
179
ร่างกายหรือสุขภาพหรือการ
เคลื่อนไหว
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
2
เรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด
5
และภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
1
พฤติกรรมและอารมณ์
บุคคลออทิสติก
35
บุคคลพิการซ้อน
89
รวม
493
เฉลี่ยร้อยละ
100

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ร้อยละ)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
16
11

-

155

-

179

6

2

-

5

-

1

-

35
89
493
97.16

1
7
14
2.84

๑๐๑

ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
๑. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้พิการให้มีทักษะและการพัฒนาการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมโดยให้องค์ความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง /ผู้ดูแล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีทักษะ
และความสามารถในการดู แ ลเสริ มสร้ าง ทั้ ง ในระดับ ครอบครัว และชุ ม ชนให้มี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะความพิการเฉพาะบุคคล ตลอดจนสนับสนุนทางด้านการศึกษา จัดสื่อสิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้ได้รับสิทธิและมีความเสมอภาคทางสังคม จัด
แหล่งเรียนรู้สถานศึกษาที่มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากการเข้าถึง โดยมีผู้ปกครองและอาสาสมัครได้เข้า
มามีส่วนร่วมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

๑๐๒

ที่

๑.๑ โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยสนับสนุน

๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการที่รับบริการภายในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
๓. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 1 อาเภอ 1
ศูนย์
๔. โครงการการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการโดยครอบครัวและ
ชุมชน(ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู)
๕ โครงการคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม
๖. โครงการศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล
๗. โครงการประชุมอนุคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการระดับจังหวัด
๘. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการให้บริการตาม
กระบวนการช่วยเหลือเด็กพิการในระยะแรกเริ่มของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
๙. โครงการเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษจากการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสู่ระบบโรงเรียน
๑๐. โครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , การมีส่วนร่วม

๑๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ

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

๑๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษในชุมชน

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง ,ชุมชน , การมีส่วนร่วม
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง ,ชุมชน , งบประมาณ
ผู้เรียน , การมีส่วนร่วม
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , งบประมาณ
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , งบประมาณและการมี
ส่วนร่วม
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , ชุมชน , งบประมาณ
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , คณะครู
ผู้เรียน , ผู้ปกครอง , บุคลากรชุมชน
,งบประมาณ และการมีส่วนร่วม
ผู้เรียน , บุคลากร , งบประมาณ

๑๓. โครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
๑๔. โครงการพัฒนางานบุคลากรอย่างเป็นระบบ

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

๑๕. โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เรียน , ผู้ปกครอง ,บุคลากร ,ชุมชน
,งบประมาณการมีส่วนร่วม

๑๖. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทั่วไป

ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน
,งบประมาณและการมีส่วนร่วม

๑๐๓

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

๑๗. โครงการพัฒนางานบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
๑๘. โครงการในพระราชดาริ (ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม)
๑๙. โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
๒๐. โครงการดูแลรักษายานพาหนะ
๒๑ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาพิเศษ
๒๒ โครงการวันสาคัญ

ปัจจัยสนับสนุน
ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน
,งบประมาณและการมีส่วนร่วม
ผู้เรียน, ผู้ปกครอง, บุคลากร, ชุมชน
,งบประมาณและการมีส่วนร่วม
ครู/บุคลากร, ผู้ปกครอง, วิทยากร,
งบประมาณ
ครู/บุคลากร, ผู้ปกครอง, วิทยากร,
งบประมาณ
ครู/บุคลากร, ผู้ปกครอง, วิทยากร,
งบประมาณ
ผู้ปกครอง, ครู/บุคลากร, งบประมาณ

๒๓ โครงการค่ายส่งเสริมสมรรถภาพและการดาเนินชีวิตอิสระ
สาหรับบุคคลออทิสติก

ผู้ปกครอง, ครู/บุคลากร, งบประมาณ

๒๔ โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ปกครอง, ครู/บุคลากร, งบประมาณ

๒๕
๒๖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ผู้ปกครอง, ครู/บุคลากร, งบประมาณ

๒๗ โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานสาหรับ
บุคคลออทิสติก

ผู้ปกครอง, ครู/บุคลากร, งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมพ่อ แม่ ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือระยะเริ่มแรกแก่เด็ก
พิการให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

สาเหตุ
ไม่ได้รับงบประมาณ

๑๐๔

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
มาตรฐานที่ ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
- มีข้อมูลสารสนเทศด้านผู้เรียนที่เป็นชัดเจน
- ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกทักษะที่สูงขึ้น
- มีโครงการและกิจกรรมที่แสดงถึงผู้เรียนพึ่งพา
ตนเอง
- ผู้เรียน สุขภาพจิตที่ดีเป็นส่วนใหญ่ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขได้ตามศักยภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
- ผู้เรียนพิการยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากมีจานวนมาก และกระจายอยู่ตามพื้นที่
โดยเฉพาะถิ่นทุรกันดาร
- ควรมีการจัดระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงาน
- ผู้เรียนขาดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
- ควรมีการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๒. กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษษ
จุดเด่น
- ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ
- มีคาสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน
- มีงานวิจัยของผู้บริหาร
- มีแผนปฏิบัติการประจาปี
- ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร
-ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ
- ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาในระดับมาก

จุดที่ควรพัฒนา
- การนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานตาม
โครงสร้างการบริหารยังมีความไม่สม่าเสมอในการ
นิเทศ
- การปรับปรุงงานยังขาดความต่อเนื่อง
- ควรกระจายผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆให้มากว่านี้
- การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
- การประสานงานภาคีเครือข่ายยังขาดความต่อเนื่อง
- การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ให้บริการยังไม่หลากหลาย

มาตรฐานที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น
-มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มที่สอดคล้องกับความพิการ
- มีการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขโดยมีผู้ปกครองมีส่วนร่วม
- การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
- มีเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคน
พิการเพียงพอ

จุดที่ควรพัฒนา
- ควรมีคู่มือนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและแนว
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
- ควรมีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียน
- มีเทคโนโลยี อานวยความสะดวกบริการช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ

๑๐๕

มาตรฐานที่ ๔. ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
จุดเด่น
-มีมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดศรีสะเกษ
-มีความชัดเจนของมาตรฐานด้านการศึกษา โดยมี
เปูาหมาย ตัวบ่งชี้ กาหนดความสาเร็จอย่างเหมาะสม
- มีการจัดทาแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เปูาหมายที่ศูนย์กาหนด ภายในกรอบระยะเวลาโดยผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
- มีการจัดทาแผนการปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพของศูนย์ฯ โดยผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา และการนาแผนสู่การปฏิบัติ
- มีการติดตามผลและรายงานผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจาปี
-มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
-มีการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ
- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่
ชัดเจน
- มีการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนาผลที่ได้มา
วิเคราะห์เลือกสรรข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้
ครอบคลุมภาระงานทั้ง ๔ ฝุาย

จุดที่ควรพัฒนา
- บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ได้รับทราบ
และเข้าใจถึงมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษอย่างทั่วถึง
- ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกฝุาย/ทุกภาคส่วน/ผู้มี
ส่วนร่วมในการช่วยคิด วิเคราะห์สภาพปัญหา และ
ความต้องการจาเป็นของศูนย์ฯ ในการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายต่างๆ
- ข้อมูลสารสนเทศขาดความต่อเนื่องในการจัดทา
- ไม่เป็นปัจจุบัน
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และพัฒนา
คุณภาพงาน
- ขาดร่องรอยเอกสารในการได้มา
- ขาดความต่อเนื่อง
- ไม่มีเอกสารที่บ่งชี้ว่านามาวิเคราะห์เพื่อวางแผน
พัฒนาจริง

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ด้านผู้เรียน
๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการจาเป็นพิเศษ
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการและปฏิทินในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
๓. จัดทาโครงการ กิจกรรม สอดรับกับผู้เรียนได้เรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้
มากขึ้นตามศักยภาพ และความพิการ
ด้านผู้บริหาร/ด้านครู
๑. ให้มีการขยายผลและถ่ายถอดความรู้ที่ได้อบรมมาให้บุคคลอื่นทราบด้วย
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน
๓. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
๔. ส่งเสริมให้มีการเรียนอย่างต่อเนื่องโดยขอให้ผู้ปกครองมีความรู้มีส่วนร่วมในการสอน
ผู้เรียน

๑๐๖

๕. จัดให้มกี ารอบรมในการใช้แผนการให้บริการช่วยเหลือให้กับผู้ปกครอง
๖. จัดให้มีการทาสื่อที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง
๗. ควรให้มีการสรุปผลรายงานผลประจาทุกปีเมื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการเชื่อมต่อ
๘. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการผู้เรียน
๙. ควรให้มีการร่วมมือกับทีมสหวิทยากรด้านวิชาชีพเมื่อเพิ่มอาชีพและพัฒนาผู้เรียน
๑๐. จัดระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
๑๑. จัดระบบบริหารและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
๑๒. การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๑๓. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
๑๔. พัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง สม่าเสมอ และตรงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดการศึกษา
๑. จัดทาคู่มือนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรและแนวทางการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
๒. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. เพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องต่อการพัฒนาผู้เรียน
๔. จัดทาคู่มือสื่อ – สิ่งอานวยความสะดวก บริการอื่นใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวงและ
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ขยายพื้นที่การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วย
กระบวนการทางการศึกษาให้มากขึ้น
๖. จัดอบรมให้องค์ความรู้เพิ่ม เรื่องการประเมิน/คัดกรองให้แก่คณะครูโรงเรียนเรียนร่วม
๗. มีแผนการนิเทศ ติดตามการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและคูปองการศึกษา
๘. ส่งเสริมงานการจัดการเรียนร่วมให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่
๙. การกระจายการศึกษาลงสู่คนพิการในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและ
ความเหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ
๑๐. พัฒนาการจัดอาคารเรียน/ห้องเรียนต่างๆ ให้ครบทุกประเภทความพิการ จัดห้องสื่อ
อุปกรณ์ในการให้บริการที่เป็นระบบและทันสมัย จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษาให้สะอาด
ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย
๑๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เอื้อต่อความพิการโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝุาย
๑๒. พัฒนาครูให้มีความรู้มาต่อยอดในการพัฒนาตนเองต่อไป
๑๓. พัฒนาผู้ปกครอง และอาสามสมัครในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการใน
ท้องถิ่น
ด้านการประกันคุณภาพ
๑. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของศูนย์ฯ ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกรับทราบ
ทั่วถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย
๒. จัดประชุมเพื่อให้ทุกฝุายได้รับทราบแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน และร่วมระดมความคิด
๓. ดาเนินการจัดทาข้อมูลให้ต่อเนื่องที่เป็นปัจจุบัน
๔. กาหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
๕. จัดทาข้อมูลสารสนเทศให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

๑๐๗

๖. จัดประชุมระดมความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทารายงานประจาปีอย่างครอบคลุม
ทั่วถึงและเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณชน
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ
- สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน
- การมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
- การจัดสรรอัตรากาลังของข้าราชการครูและ/หรือพนักงานราชการให้ได้ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
- งบประมาณการดาเนินงานที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

