สารสนเทศ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
เนื่องด้วยแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดไว้ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มีก ารจั ด ทำระบบสารสนเทศให้ เป็ น หมวดหมู่ ถูก ต้ อ ง ครอบคลุ ม ทั น สมั ย พร้อ มใช้ ในการว างแผนการ
จัด การศึกษาที่ ครอบคลุ มภารกิจ ด้านการบริห ารวิช าการ การบริห ารงบประมาณ การบริห ารงานบุ คคล
และการบริหารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆ โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายและสามารถ
ให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จึงจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕62
ขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานของกลุ่ มงานต่าง ๆ ที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการบริห ารจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ขอขอบคุณบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงาน
ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมีความสำคัญต่อการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานของศูนย์ ฯ
และหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕62 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

สารบัญ
เรื่อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 สารสนเทศด้านคุณภาพผู้เรียน
ตอนที่ 3 สารสนเทศด้านครู
ตอนที่ 4 สารสนเทศด้านการจัดการศึกษา
ตอนที่ 5 สารสนเทศด้านผู้บริหาร
ตอนที่ 6 สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
ตอนที่ 7 สารสนเทศด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ภาพอาคารสถานที่

หน้า
1
14
35
52
58
69
82

ตอนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
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ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ที่ตั้ง ๕๕/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๖-๕๕๑๑๐๕ หมายเลขโทรสาร ๐๓๖-๕๕๑๑๐๖
e-mail : psecsingburi-05@gmail.com website : www.specialssingburi.org
เนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา
๑. ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ในปี ๒๕๔๓ กระทรวงศึกษาธิ การประกาศ เรื่องตั้งศูน ย์การศึกษาพิ เศษประจำจังหวัด ด้ว ย
คณะรัฐมนตรีใช้มติเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบให้กรมสามัญศึกษาเตรียมการจัดตั้งศูนย์
การศึกษาเพื่อคนพิการประจำจังหวัด เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และ
เตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดตั้ง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การ
ให้บริการและความช่วยเหลื่อที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษประจำจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ได้ รั บ การประสานจาก นายจงกล บั ว เกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ซึ่งรับผิดชอบดูแลในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จั งหวัด สิ งห์ บุ รีพ ร้ อมด้ ว ยนายมงคลธร บั ว ประทุ ม ผู้ อำนวยการสามัญ ศึก ษาจังหวัดสิ งห์ บุ รี ขอให้
โรงเรียนในสังกัด กรมสามัญศึกษา เตรียมสถานที่ทำการศูนย์การศึก ษาพิเศษประจำจังหวัด (ชั่วคราว)
โดยได้ รั บ ความสนั บ สนุ น จาก นายคมสั น ทองประเสริฐ ผู้ อ ำนวยการโรงเรียนอิ น ทร์บุ รี (๒๕๔๓)
ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ โรงเรียนอินทร์บุรี จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ปี ๒๕๔๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจัง หวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ (ภายใน) โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบล
อินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี โดยใช้สถานที่ทำการและการบริการผู้พิการ ซึ่งได้ขยายการให้บริการเพิ่มขึ้น
จึงได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่เพิ่มเติม จากนายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อินทร์บุรี (๒๕๔๔)
ปี ๒๕๔๕ จังหวัดสิงห์บุรี ได้ประสบอุทกภัยทำให้ศูนย์ฯ ไม่สะดวกในการให้บริการช่วยเหลือ
ผู้พิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ทำการ ตั้งอยู่ (ภายใน) โรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอ
เมือง โดยใช้สถานที่ทำการของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวั ดสิงห์บุรีเป็นการชั่วคราว และขณะเดียวกัน
ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านผู้อำนวยการ มงคลธร บัวประทุม ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด
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สิงห์บุรี ดำเนินการประสานขอใช้สถานที่ อาคารศึกษาธิการจังหวัดหลังเดิม ซึ่งเป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง
๑ ชั้น เป็นสถานที่ทำการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๙ โดยในปี ๒๕๔๖ ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการหาที่ราชพัสดุ ภายในเขตจังหวัด
สิ งห์ บุ รี เพื่ อ ดำเนิ น การจั ด ตั้ งเป็ น สถานที่ ถ าวรต่ อ ไป โดยความร่ว มมื อ จากธนารัก ษ์ จังหวัด สิ งห์ บุ รี
(ร.ต. เฉวียง จินาพันธ์ ) และสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี (นายมงคลธร บัวประทุม) ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิ งห์ บุ รี (นายวรทัศน์ รุ่งเรือง) ได้ดำเนินการเจรจาทางสำนักงานประมงน้ำจืดจังหวัด
สิงห์บุรี ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ที่ได้ครอบครองและได้ใช้ประโยชน์ จำนวน ๔๓ ไร่เศษ คืนให้กับทาง
ธนารักษ์จังหวัดสิงห์บุรี โดยทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบขอให้พื้นที่ จำนวน ๘ ไร่ ๒ งาน ๑๐
ตรารางวา จากแปลงดังกล่าวข้างต้น จนกระทั่งปี ๒๕๔๙ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสิงห์ บุรีได้อนุญาตให้
ศูนย์ฯ ใช้ที่ราชพัสดุแปลงข้างต้น เป็นที่ตั้งทำการ จนมีการพัฒนาถึงปัจจุบัน
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และปรัชญาของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์ให้บริการคนพิการตามมาตรฐาน บุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาคนพิการ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พันธกิจ
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการคนพิการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๒. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
๔. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
ทุกด้าน
เป้าประสงค์
1. ผู้พิการได้รับบริการช่วยเหลือฟื้นฟู ระยะแรกเริ่มเตรียมความพร้อมที่มีคุณภาพ
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูล เสริมสร้างประสบการณ์ที่เอื้อต่อ
การพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
เอกลักษณ์
บรรยากาศร่มรื่น เน้นคุณธรรม
อัตลักษณ์
ผู้เรียนสะอาด มีพัฒนาการดี
ปรัชญา
คุณธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
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3. สัญลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ความหมายของสัญลักษณ์
รูปเสมาธรรมจักร หมายถึง ขอบเขตพื้นที่การจัดการศึกษาภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ล้อมรอบด้วยวงกลมสองวงซ้อนกันระหว่างเส้นรอบวงนอกกับเส้นรอบวงในดอกแก้วกัลยา เป็นดอกไม้
ประดิษฐ์ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม เพื่อเป็นดอกไม้แห่งสัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่คนพิการ
4. สีประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
สีน้ำเงิน
หน่วยงานราชการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งออกมารับใช้ประชาชนผู้พิการในจังหวัด
สิงห์บุรี
สีแดง
พื้นที่ในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีประวัติการต่อสู้ ความรักชาติ ความสามัคคี ของบรรพบุรุษ
5. ดอกไม้ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
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6. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารแบบประหยัด
โรงหุงต้ม
ห้องสุขา
อาคารพยาบาล
บ้านพักครู
โรงเก็บรถยนต์

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

2
1
2
๑
๑
๑

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

7. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ – จ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2562
หมวดรายการ
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ (ทุนคุณพุ่ม)
รวม

รายรับ
8,660,184.00
1,778,220.00
4,330,434.00
1,434,600.00
1,116,930.00
0.00
500,000.00
9,160,184.00

รายจ่าย
8,583,060.97
1,701,096.97
4,330,434.00
1,434,600.00
1,116,930.00
0.00
500,000.00
9,083,060.97

คงเหลือ
77,123.03
77,123.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,123.03

คิดเป็นร้อยละ
99.10
95.66
100
100
100
0.00
100
99.15

8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพแวดล้ อ มในชุ ม ชนรอบบริ เวณศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ มี ลั ก ษณะเป็ น ชุ ม ชนชนบท
มีประชากรประมาณ 210,088 คน (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2560) บริเวณใกล้เคียงรอบศู นย์การศึกษา
พิเศษได้แก่ องค์การบริห ารส่วนตำบลม่วงหมู่ อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม ส่ วนใหญ่ นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ,
เครื่องปั้นดินเผาแม่น้ำน้อย ,งานประเพณีกำฟ้า
๒) จังหวัดสิงห์บุรี มี ๖ อำเภอ ลักษณะภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำหลายสาย ได้แก่
แม่น้ ำเจ้ าพระยา แม่น้ ำลพบุ รี แม่น้ ำน้ อย จำนวนประชากร ๓๑๕,๙๘๙ คน จำนวนคนพิ การที่จ ด
ทะเบียนแล้วจำนวน ๓,๑๒๘ คน (ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สิงห์บุรี)
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๓) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน
9. กลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคนพิการทุกประเภทให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของคนพิการเป็น
รายบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดทำหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริม
ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับสังคม
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และศูนย์การให้บริการที่
หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาฯลฯ
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๑0. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. พัฒนากระบวนการดำเนินงานและการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นและเป้าหมายที่กำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริห าร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
๒. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการให้บริการ
ที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน
๓. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนพิการประจำอำเภอทุกแห่งในจังหวัดสิงห์บุรี โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด ภาคเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษา เป็นการดำเนินงานเชิงรุก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน โดยเน้นผู้เรียน
เป็ น สำคัญ มีการปรั บ ปรุงพัฒ นาแผนการจัดการเรียนเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอน (IIP) เป็น
ประจำอย่าน้อยปีละสองครั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา/และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
๕. พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการอย่างรอบด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ นโยบายการศึกษาของรัฐบาล มาตรฐานการศึกษาของชาติและ
สอดคล้องกับ แผนพัฒ นาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระยะ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๖. ส่ งเสริมให้ ครู ทำวิจัย ในชั้น เรียนอย่างจริงจัง เพื่ อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพั ฒ นาผู้เรียน และ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อ นวัตกรรม ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ช่วยสนับสนุน
๗. พัฒ นาระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการใช้งาน ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตามแผนและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
นำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
๘. ให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของ
ศูน ย์ ฯ และสนั บ สนุ น ให้ ครู และบุ คลากรของโรงเรียนมี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาและ
นำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
11. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
1. นายอภิชีพ ตันประดับสิงห์
2. นายสรชิต ธรรมวิโรจน์ศิริ
3. นางนลินี แกมทับทิม
4. จ่าสิบเอกไพบูลย์ รุ่งปานใจ
5. นางสาวพรทิพย์ อมรรุ่งเรืองชัย
6. ดาบตำรวจณัฐนนท์ กำจาย
7. พระครูสัทธาโสภิต
8. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพิศิฐ เจริญถิรวิสิฐ
9. นายวรทัศน์ รุ่งเรือง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

นายอภิชีพ ตันประดับสิงห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูสัทธาโสภิต
ผู้แทนพระภิกษุ

จ่าสิบเอกไพบูลย์ รุ่งปานใจ
ผู้แทนองค์กรชุมชน

ดาบตำรวจณัฐนนท์ กำจาย
ผู้แทนศิษย์เก่า

นางสาวพรทิพย์ อมรรุ่งเรืองชัย
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวรชิต ธรรมวิโรจน์ศิริ
ผู้แทนผู้ปกครอง

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพิศิฐ เจริญถิรวิสิฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนลินี แกมทับทิม
ผู้แทนครู

นายวรทัศน์ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการ
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โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บรุ ี
คณะอนุกรรมการการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้อำนวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ

2.งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI)
และเตรียมความพร้อม
3.งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
4. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัด การเรียน
ร่วม การจัดการศึกษา ในห้องเรียนคู่ขนาน
5. งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน
6. งานทะเบียนนักเรียน
7. งานวัดผลและประเมินผล
8. งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
9. งานประกันคุณภาพการศึกษา
10.งานบริการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ทาง
การศึกษา(ระบบคูปองการศึกษา)
11. งานพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ
บุคลากร และผู้ที่เกีย่ วข้อง
12. งานให้คาปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ
13.งานจัดการศึกษาสาหรับเด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยาบาล
14. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล
15. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ

1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
2. งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
3. งานทะเบียนประวัติบุคลากร
4. งานพัฒนาครูและบุคลากร
5. งานสวัสดิการครูและบุคลากร
6. งานวินัยและรักษาวินยั
7. งานพิจารณาความดีความชอบ
8. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
9. งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ
10. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล
11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
2. งานแผนงาน และจัดตั้งงบประมาณ
3. งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
4. งานการเงิน
5. งานบัญชี
6. งานพัสดุและสินทรัพย์
7. งานควบคุมภายใน
8. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล
9.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1. งานแผนปฏิบัตกิ ารและสารสนเทศ
2. งานอาคารสถานที่
3. งานรักษาความปลอดภัย
4. งานยานพาหนะ
5. งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย
และวิเทศสัมพันธ์
6. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
7.งานอนามัยและโภชนาการ
8. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. งานโสตทัศนูปกรณ์
10. งานกิจกรรมนักเรียน
11. งานระดมทุนและทรัพยากร
12.งานธุรการและสารบรรณ
13. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล
14.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานกิจการพิเศษ
1. งานโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน
เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
2. งานโครงการเรียนฟรี 15 ปี
3. งานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นำคู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัตอิ พยพฉุกเฉินสำหรับนักเรียน
4. งานโครงการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการระดับ
จังหวัด
5. งานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 6
6. งานสมาคมชวศึกษาสงเคราะห์และ
ศึกษาพิเศษ
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

12. แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

13. แผนผังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

14. ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
ที่

ประเภท/แบบ

๑ อาคารเรียน
๑.๑ อาคารเรียนแบบประหยัด
๑.๒ อาคารเรียนแบบประหยัด
๑.๓ อาคารธาราบำบัด
๑.๔ อาคารห้องสมุด
1.5 อาคารเอนกประสงค์
๒ อาคารฝึกงาน
๒.๑ อาคารฝึกงานแบบ ............
๒.๒ .........................................
๓ อาคารโรงอาหาร หอประชุม
๓.๑ อาคารโรงอาหาร หอประชุม
แบบ .......................
๓.๒ อาคารโรงอาหาร หอประชุม
แบบ ........................
๓.๓ อาคารโรงอาหารแบบ.........
3.4 อาคารเอนกประสงค์
๔ อาคารประกอบอื่น ๆ
๔.๑ โรงหุงต้ม
๔.๒ หอนอน
๔.๓ โรงอาบน้ำนักเรียน
๔.๔ ห้องน้ำ-ห้องส้วม (หลัง)
๔.๕ อาคารพยาบาล
๔.๖ อาคารพลศึกษา
๔.๗ หอสมุด
๔.๘ บ้านพักครู (แบบแฟลต ๘ ยูนิค)
๔.๙ บ้านพักภารโรง
๔.๑๐ บ้านพักนักเรียน
๔.๑๑ เรือนเกษตร /หรือเรือนเพาะชำ
๔.๑๒ โรงเก็บรถยนต์
๔.๑๒ โรงเก็บรถยนต์
4.13 บ้านพักครู แบบ 207

จำนวน ปี
จำนวนที่
ควรมี มีแล้ว
หน่วย งปม.
-ขาด/+เกิน
๑
๒๕๔๙ ๑
๑
๒๕๕๐ ๑
๑
๑
๑
๑
1
2560 1
-

สภาพ
การใช้งาน
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี
-

-

-

-

-

-

-

1
๑
๑
๒
๑
๑
๑
2
1

2560
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๒
๒๕๕๕
๒๕๕7
2562

๑
-

1
๑
๑
๒
๑
๑
๑
2
-

-

ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี

๒
๑
๑
-

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

จำนวน ปี
จำนวนที่
ควรมี มีแล้ว
หน่วย งปม.
-ขาด/+เกิน
๕ สิ่งก่อสร้างอื่น
๕.๑ เสาธง
๑
๒๕๕๐ ๑
๑
๕.๒ สนามบาสเกตบอล
๕.๓ สนามกีฬามาตรฐาน
๕.๔ ถนน
๑
๒๕๕๓ ๕.๕ ซุ้มประตูและรั้ว
๕.๖ สนามเด็กเล่น
1
2557 1
๕.๗ สนามฟุตบอล
๕.๘ สนามเทนนิส
๕.๙ ลานกระตุ้นประสาทสัมผัส
๑
๑
1
2557
1
๕.๑๐. ศาลาแหล่งเรียนรู้
๖ ครุภัณฑ์/ยานพาหนะ
๖.๑ รถยนต์
๑
๒๕๔๖ ๖.๒ รถบรรทุก
๑
๑
๖.๓.จักรยานยนต์
๑
๒๕๔๖ ๖.๔.จักรยานยนต์
๑
๒๕๕๒ 6.5 จักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
1
2561 6.6 รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ั่ง
1
2561 ที่

ประเภท/แบบ

สภาพ
การใช้งาน
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี
-

ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี
ชำรุด
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตอนที่ ๒
สารสนเทศด้านคุณภาพผู้เรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

2.1 ข้อมูลพื้นฐาน
การให้ บ ริการพัฒ นาศักยภาพเด็กพิการของศูนย์ การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์ บุรี แบ่งกลุ่ ม
ผู้รับบริการออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
๑. กลุ่มผู้รับบริการภายในศูนย์ การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี โดยให้บริการแบบไป –
กลับ ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็น 7 ทักษะ คือ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะสังคม ทักษะเตรียม
ความพร้อมทางวิชาการ และทักษะจำเป็นเฉพาะบุคคล
นอกจากนั้นยังมีบริการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการอีก ๖ งาน คือ งานส่งเสริมอาชีพ
งานกิจกรรมบำบัด งานกายภาพบำบัด งานดนตรีบำบัด งานศิลปะบำบัด โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มารับบริการ
ดังนี้
๑.๑ กลุ่มผู้เรียนที่รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มโดยการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
๑.๒ กลุ่มผู้เรียนที่รับบริการตามแผนการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) ซึ่งเป็นผู้เรียนที่
มีอายุแรกเกิด – 5 ปี
๒. กลุ่มผู้เรียนที่รับบริการภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คือ กลุ่มผู้พิการที่
รับ บริการ ณ หน่ ว ยบริ การในแต่ล ะอำเภอทั้ง 6 อำเภอได้แก่ หน่ วยบริการอินทร์บุ รี หน่ วยบริการค่าย
บางระจัน หน่วยบริการบางระจัน หน่วยบริการพรหมบุรีและหน่วยบริการท่าช้าง

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

2.2 ข้อมูลผู้รับบริการ
๑) จำนวนคนพิการในจังหวัด ข้อมูลของ พมจ. (จำแนกตามเพศ) (ข้อมูล ๑o มิ.ย. ๒๕62)

ที่
๑
๒
๓
๔

ประเภทความพิการ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
๕ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
๖ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
๗ บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
๘ บุคคลออทิสติก
๙ พิการซ้อน
10 ไม่ระบุความพิการ
รวม

ระดับอายุ
๐-18 ปี ๑๘ ปี ขึ้นไป
21
489
82
615
124
398
102
3,982
36
198
563

49
53
587
353
11
6,537

กราฟข้อมูลคนพิการในจังหวัดสิงห์บุรี
สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

2) จำนวนคนพิการในจังหวัด ข้อมูลของ สธ. (จำแนกตามประเภทและอายุ ข้อมูล ๑o มิ.ย. ๒๕62)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

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

๐-๓ ปี
11
9
34

ระดับอายุ
๔-๑๘ ปี ๑๘ ปี ขึ้นไป
10
502
54
611
101
382
82
3,702

54

31
29
11
318

395
293
5,885

กราฟแสดงจำนวนคนพิการในจังหวัด ข้อมูลของ สธ.

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

3) จำนวนคนพิการในจังหวัด ข้อมูลของ กศน. (จำแนกตามประเภทและอายุ ข้อมูล 10 มิ.ย. ๒๕62)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

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

๐-๓ ปี
-

ระดับอายุ
๔-๑๘ ปี ๑๘ ปี ขึ้นไป
17
-

-

17

-

กราฟแสดงจำนวนคนพิการในจังหวัด ข้อมูลของ กศน.

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

4) ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการจากศูนย์ฯ (จำแนกตามประเภท/เพศ/อายุ) (ข้อมูล 1 พฤษภาคม 2562)
ที่

ประเภทความพิการ

1
2
3
4

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์
บุคคลออทิสติก
บุคคลพิการซ้อน
รวม

5
6
7
8
9

จำนวนผู้พิการ
อายุ 0 – 5 ปี
ชาย
หญิง
1
1
3
5

จำนวนผู้พิการ
อายุ 6 - 19 ปี
ชาย
หญิง
1
1
2
5
14
7

รวม
(คน)
3
8
29
18

1

2

9

6

-

-

3
-

1
-

-

-

1

1

5
6

3

10
13

1
15

16
37

16

11

53

37

117

16
14
12
10
8
6
4
2
0

4
2

ชาย

ปี

หญิง

ปี

ชาย

ปี

หญิง

ปี

กราฟแสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

5) ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ (จำนวนตามการจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน/ประชากรแฝง)
ที่

ประเภทความพิการ

1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
4
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
7
หรืออารมณ์
8 บุคคลออทิสติก
9 บุคคลพิการซ้อน
รวม
40
35
30
25
20
15
10
5
0

จด
ทะเบียน
3
8
28

จำนวนผู้พิการ(คน)
ไม่จดทะเบียน
มีเลข 13 หลัก ไม่มีเลข 13 หลัก
1
-

17

1

-

4
-

-

-

2

-

-

14
37
113

2
4

-

จดทะเบียน
ไม่จดทะเบียน

กราฟแสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ (จำนวนตามการจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน/ประชากรแฝง)

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

6) ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ (จำแนกตามอำเภอให้บริการ)
ที่
1
2
3
4
5
6

พื้นที่การให้บริการ
อำเภออินทร์บุรี
อำเภอเมือง
อำเภอบางระจัน
อำเภอค่ายบางระจัน
อำเภอท่าช้าง
อำเภอพรหมบุรี
รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

31
26
20
23
6
11
117

26.5
22.2
17.1
19.7
5.1
9.4
100

35
30

25
20

จานวน คน

15

ร้อยละ

10
5

0

อาเภออินทร์บุรี

อาเภอเมือง

อาเภอบางระจัน อาเภอค่ายบางระจัน

อาเภอท่าช้าง

อาเภอพรหมบุรี

กราฟแสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ (จำแนกตามอำเภอให้บริการ)

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

7) ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี (จำนวนตามประเภทคนพิการ)
ข้อมูลวันที่ 1 พ.ค. 2562
ที่

ประเภทความพิการ

1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
4
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
7
หรืออารมณ์
8 บุคคลออทิสติก
9 บุคคลพิการซ้อน
รวม

ชาย

หญิง

รวม

1
1
3
1

2
2
-

1
3
5
1

-

-

-

6
2
14

1
5

7
2
19

7
6
5
4
3

ชาย

2

หญิง

1
0

กราฟแสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการทีศ่ ูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
(จำนวนตำมประเภทควำมพิกำร)

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

8) ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการที่บ้าน (จำนวนตามประเภทคนพิการ) ข้อมูลวันที่ 1 พ.ค. 2562
ที่

ประเภทความพิการ

1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
4
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
7
หรืออารมณ์
8 บุคคลออทิสติก
9 บุคคลพิการซ้อน
รวม

ชาย

หญิง

รวม

1
6

2
1
2

2
2
8

6

5

11

-

-

-

-

-

-

1
9
23

11
21

1
20
44

12
10
8
6
ชาย

4

หญิง

2

0

กรำฟแสดงข้อมูลนักเรียนที่รบั บริกำรที่บำ้ น (จำนวนตำมประเภทควำมพิกำร)

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

9) ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการที่หน่วยบริการ (จำนวนตามประเภทคนพิการ) ข้อมูลวันที่ 1 พ.ค. 2562
ที่

ประเภทความพิการ

1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
4
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
7
หรืออารมณ์
8 บุคคลออทิสติก
9 บุคคลพิการซ้อน
รวม

ชาย

หญิง

รวม

1
8

2
8

3
16

3

3

6

3
-

1
-

4
-

1

1

2

9
4
29

1
5
21

10
9
50

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ชาย
หญิง

กราฟแสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการที่หน่วยบริการ (จำนวนตามประเภทความพิการ)

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

10) ร้อยละของผู้รับบริการที่มีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมายตาม IEP จำแนกตามประเภทความพิการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทความพิการ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
บุคคลออทิสติก
บุคคลพิการซ้อน
รวม

จำนวน (คน)
3
8
28

ร้อยละที่ผ่าน
3
7.9
27.7

16

15.8

4
2
13
27
101

4
2
12.9
26.7
100

กราฟแสดงร้อยละของผู้รับบริการที่มีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมายตาม IEP
จำแนกตามประเภทความพิการ

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

11) ร้อยละของผู้เรียน เมื่อจบปีการศึกษา 2562 ที่สามารถส่งต่อไปเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
(จำแนกตามประเภทความพิการ)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทความพิการ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรือ
อารมณ์
บุคคลออทิสติก
บุคคลพิการซ้อน
รวม

ผู้เรียนที่เข้าเรียนได้
จำนวน (คน)
ร้อยละ
1
100
-

-

-

-

-

-

1

100

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

12) ร้อยละของผู้เรียน เมื่อจบปีการศึกษา 2562 ที่สามารถส่งต่อไปเรียนในโรงเรียนเรียนรวม (จำแนกตาม
ประเภทความพิการ)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทความพิการ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรือ
อารมณ์
บุคคลออทิสติก
บุคคลพิการซ้อน
รวม

แผนภูมิแสดงจานวนผู้เรียนเมื่อจบปีการศึกษา
โรงเรียนเรียนรวม

ผู้เรียนที่เข้าเรียนได้
จำนวน (คน)
ร้อยละ
2
100
-

-

-

-

-

-

2

100

ที่สามารถส่งต่อไปเรียนใน

2

1

0

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

13) ร้อยละของผู้เรียน เมื่อจบปีการศึกษา 2562 ที่สามารถส่งต่อไปเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จำแนกตาม
ประเภทความพิการ)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผู้เรียนที่เข้าเรียนได้
จำนวน (คน)
ร้อยละ

ประเภทความพิการ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรือ
อารมณ์
บุคคลออทิสติก
บุคคลพิการซ้อน
รวม

แผนภูมิแสดงจานวนผู้เรียนเมื่อจบปีการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

100
100

ที่สามารถส่งต่อไปเรียนใน

1

0.5

0

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

14) ร้อยละของผู้เรียน เมื่อจบปีการศึกษา 2562 ที่สามารถส่งต่อไปรับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัด
อื่น (จำแนกตามประเภทความพิการ)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทความพิการ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรือ
อารมณ์
บุคคลออทิสติก
บุคคลพิการซ้อน
รวม

ผู้เรียนที่เข้าเรียนได้
จำนวน (คน)
ร้อยละ
1
100
-

-

-

-

-

-

1

100

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

15) ร้อยละของผู้เรียน เมื่อจบปีการศึกษา 2562 ที่สามารถส่งต่อไปรับบริการที่ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความ
พิการจังหวัดสิงห์บุรี (จำแนกตามประเภทความพิการ)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทความพิการ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรือ
อารมณ์
บุคคลออทิสติก
บุคคลพิการซ้อน
รวม

ผู้เรียนที่เข้าเรียนได้
จำนวน (คน)
ร้อยละ
5
45.45
2

18.18

-

-

-

-

1
3
11

9.10
27.27
100

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

2.3. ข้อมูลผู้ปกครอง
๑) ข้อมูลผู้ปกครอง (จำแนกตามระดับการศึกษา) ปีการศึกษา 2561
ที่
ระดับการศึกษา
๑ ต่ำกว่าปริญญาตรี
๒ ปริญญาตรี
๓ สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จำนวน (คน)
89
28
117

คิดเป็นร้อยละ
70.07
29.93
100

กราฟแสดงร้อยละของผู้ปกครอง (จำแนกตามระดับการศึกษา)

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒) ข้อมูลผู้ปกครอง (จำแนกตามรายได้)
ที่
๑
๒
๓
๔

ระดับรายได้ / เดือน
ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)
24
44
23
26
117

คิดเป็นร้อยละ
20.51
37.60
19.66
22.22
100

กราฟข้อมูลผู้ปกครอง (จำแนกตามรายได้)
๓) ข้อมูลผู้ปกครอง (จำแนกตามอาชีพ)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ
พ่อค้า/ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัท
เกษตรกร
รับจ้าง
อื่นๆ
รวม

จำนวน (คน)
13
14
6
15
54
15
117

คิดเป็นร้อยละ
11.11
11.97
5.13
12.82
46.15
12.82
100

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๔) ข้อมูลผู้ปกครอง (จำแนกตามสถานะภาพครอบครัว)
ที่
๑
๒
๓
๔

สถานะภาพครอบครัว
อยู่ร่วมกัน
แยกกันอยู่
หย่าร้าง
เสียชีวิต
รวม

จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

78
31
5
3
117

66.67
26.50
4.27
2.56
100

กราฟข้อมูลผู้ปกครอง (จำแนกตามสถานะภาพครอบครัว)

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๕) ข้อมูลผู้ปกครอง (ความสัมพันธ์กับผู้พิการ)
ที่
๑
๒
๓

ความสัมพันธ์กับผู้พิการ
บิดา
มารดา
ผู้ดูแลคนพิการ
รวม

จำนวน (คน)
29
47
41
117

คิดเป็นร้อยละ
24.79
40.17
35.04
100

กราฟข้อมูลผู้ปกครอง (ความสัมพันธ์กับผู้พิการ)

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตอนที่ ๓
สารสนเทศด้านครู
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

๑. แสดงข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี ปีการศึกษา 2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ – สกุล
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง
นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง
นางภควรรณ ขันตี
นางนลินี แกมทับทิม
น.ส.สมวาสนา เกิดเจริญ
นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์
นางยุภาวดี เทศไทย
น.ส.ธนัชพร แพงไตร
น.ส.ศิริวรรณ พงศ์นิยธรรม
นางขวัญเนตร ลพพึ่ชู
น.ส.นุชรินทร์ อินต๊ะการ
นางอัจฉรินทร์ คำด้วง
นางสาวปัณณพร กาญจนจูฑะ
นางสาวสุชานันท์ ป้อมบุญมี
นายวิษรุศ แก้วสวิง
นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุ
นางสาวอรุณศรี รุ่งปานใจ
นางสาวศุพรรณษา กองจำปี
ว่าที่ ร.ต.หญิงอัมพา บุษบรรณ
นางสาวผ่องพรรณ คณาฤทธิ์
นางสาวหทัยรัตน์ โกจินอก
นางสาวอทิกา สร้อยระย้า
นางสาวณิชกานต์ แจ่มใส
นางสาวอรวรรณ แก้วสวิง
นางสาวสราลี รุ่งเรือง
นางสาวลลิตา ดวงจิตร์
นางสาวสุกัญญา อินทร์วงษ์
นางสาวนพวรรณ โภควัฒน์
นางรัชฎา บุญมี
นางเฉลา ผินใหม่

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ (ถ้ามี)

ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูธุรการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
-

วิชาเอก
การศึกษาพิเศษ
วิจัยและสถิติการศึกษา
การศึกษาพิเศษ
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
พลศึกษา
จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สื่อสารมวลชล
การศึกษาพิเศษ
กายภาพบำบัด
ศิลปะภาพพิมพ์
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมบำบัด
กายภาพบำบัด
พลศึกษา
พลศึกษา
สังคมศึกษา
การบัญชี
ปฐมวัย
ดนตรี
การศึกษาพิเศษ
สังคมศึกษา
ธุรกิจพาณิชยนาวี
บริหารธุรกิจ
บัญชี
การจัดการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
บัญชี

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ – สกุล
นายศรานนท์ ธรรมสนธิเจริญ
นางวาริน เทียนศรี
นางสาวมาริษา เมืองขวา
นางสาวนาฎอนงค์ สักทองหลาง
นายจตุพร บุญเลิศ
นางสาวอัญชลี รัศมี
นางสาวยุพารัตน์ อุลิศ
นายศิริชัย บุญมี
นายอมรเทพ เหลื่อมอุไร
นางวรรณนภา เหลืองสีนาค
นางพิมพ์พร แจ่มกระจ่าง
นายศิริชัย จัตุรัส
นายขวัญชัย ม่วงอ่ำ

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ (ถ้ามี)

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
คนครัว
ภารโรง
ยาม

-

วิชาเอก
คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การตลาด
การตลาด
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
พลศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สังคมศึกษา
จิตวิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

๒. แสดงข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี จำแนกตามตำแหน่ง
ที่

ตำแหน่ง

๑
๒

ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
- ครู คศ.๓
- ครู คศ.๒
- ครู คศ.๑
- ครูผู้ช่วย
๓ พนักงานราชการ
๔ ครูอัตราจ้าง
๕ ครูธุรการ
๖ พนักงานขับรถ
๗ คนงาน
๘ คนครัว
9 ภารโรง
10 ยาม
11 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
รวม

จำนวน(คน)
ชาย
หญิง
1
3
1
5
1
5
7
2
1
1
1
1
4
10
9
34

รวม
1
3
6
6
7
2
1
1
1
1
13
43

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

๓. แสดงข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี
จำแนกตามเพศ
ที่

เพศ

๑
๒

ชาย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)

หมายเหตุ

9
34
43

๔. แสดงข้อมูลระดับการศึกษาของครูบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสิงห์บุรี
ที่

ระดับการศึกษา

๑ ผู้บริหาร
๒ ข้าราชการครู
- ครู คศ.๓
- ครู คศ.๒
- ครู คศ.๑
- ครูผู้ช่วย
๓ พนักงานราชการ
๔ ครูอัตราจ้าง
๕ ครูธุรการ
๖ พนักงานขับรถ
๗ นักการภารโรง
๘ คนงาน
9 คนครัว
10 ยาม
11 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
รวม

สูงกว่าปริญญาตรี
ชาย
หญิง
1
3
1
1
3
4

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ชาย
หญิง
1
5
1
5
7
2
1
1
2
2
4
23
27

ต่ำกว่าปริญญาตรี
ชาย
หญิง
1
1
1
2
7
2
10
12
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

5. ข้อมูลการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนให้เป็นผู้เข้าใจในปรัชญาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
และสามารถประยุกต์ใช้ได้ ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ปีการศึกษา ๒๕62
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ – สกุล

ชั่วโมงการอบรม / ปี

นายวรทัศน์ รุ่งเรือง
นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง
นางภควรรณ ขันตี
นางนลินี แกมทับทิม
น.ส.สมวาสนา เกิดเจริญ
นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์
นางยุภาวดี เทศไทย
น.ส.ธนัชพร แพงไตร
น.ส.ศิริวรรณ พงศ์นิยธรรม
นางขวัญเนตร ลพพึ่ชู
น.ส.นุชรินทร์ อินต๊ะการ
นางอัจฉรินทร์ คำด้วง
นางสาวปัณณพร กาญจนจูฑะ
นางสาวสุชานันท์ ป้อมบุญมี
นายวิษรุศ แก้วสวิง
นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุ
นางสาวอรุณศรี รุ่งปานใจ
นางสาวศุพรรณษา กองจำปี
ว่าที่ ร.ต.หญิงอัมพา บุษบรรณ
นางสาวผ่องพรรณ คณาฤทธิ์
นางสาวหทัยรัตน์ โกจินอก
นางสาวอทิกา สร้อยระย้า
นางสาวณิชกานต์ แจ่มใส
นางสาวอรวรรณ แก้วสวิง
นางสาวสราลี รุ่งเรือง

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

6. แสดงจำนวนครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีการจัดทำงานวิจัย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-สกุล
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง
นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง
นางภควรรณ ขันตี
นางนลินี แกมทับทิม
น.ส.สมวาสนา เกิดเจริญ
นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์
นางยุภาวดี เทศไทย
น.ส.ธนัชพร แพงไตร
น.ส.ศิริวรรณ พงศ์นิยธรรม
นางขวัญเนตร ลพพึ่ชู
น.ส.นุชรินทร์ อินต๊ะการ
นางอัจฉรินทร์ คำด้วง
นางสาวปัณณพร กาญจนจูฑะ
นางสาวสุชานันท์ ป้อมบุญมี
นายวิษรุศ แก้วสวิง
นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุ
นางสาวอรุณศรี รุ่งปานใจ
นางสาวศุพรรณษา กองจำปี
ว่าที่ ร.ต.หญิงอัมพา บุษบรรณ
นางสาวผ่องพรรณ คณาฤทธิ์
นางสาวหทัยรัตน์ โกจินอก
นางสาวอทิกา สร้อยระย้า
นางสาวณิชกานต์ แจ่มใส
นางสาวอรวรรณ แก้วสวิง
นางสาวสราลี รุ่งเรือง
รวม

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
ครู/ชำนาญการ
ครู
ครู/ชำนาญการ
ครู/ชำนาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

รายงานวิจัยในชั้นเรียน
หมายเหตุ
มี
ไม่มี
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
25

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

7. ข้อมูลครูและบุคลากร
๑) ข้อมูลผู้บริหาร
ที่

ชื่อ - สกุล

๑. นายวรทัศน์ รุ่งเรือง

อายุ
(ปี)
50

อายุ
ราชการ
(ปี)
25

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
การศึกษา

วิชาเอก

คบ.
ร.ม.

การศึกษาพิเศษ
รัฐประศาศนศาสตร์

ค.ศ.๓

บุคลากรตำแหน่ง ผู้บริหาร

นายวรทัศน์ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

๒) ข้อมูลข้าราชการครู
ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ปี)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง
นางภควรรณ ขันตี
นางนลินี แกมทับทิม
น.ส.สมวาสนา เกิดเจริญ
นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์
นางยุภาวดี เทศไทย
น.ส.ธนัขพร แพงไตร
น.ส.ศิริวรรณ พงศ์นิยมธรรม
นางขวัญเนตร ลพพึ่งชู
น.ส.นุชรินทร์ อินต๊ะการ
นางอัจฉรินทร์ คำด้วง
นางสาวปัณณพร กาญจนจูฑะ
นางสาวสุชานันท์ ป้อมบุญมี
นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุ
นายวิษรุศ แก้วสวิง

45
43
52
38
35
37
28
35
39
๓3
29
31
25
29
27

อายุ
ราชการ
(ปี)

วิทยฐานะ

วุฒิ
การศึกษา

22
16
11
8
5
4
3
3
3
2
2
1.7
1
8 เดือน
8 เดือน

ครูชำนาญการ
ครู
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

กศ.ม.
คบ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
คบ.
คบ.
คบ.
บธ.บ.
ศศ.บ
คบ.
วท.บ.
ศ.บ.
ค.บ.
วท.บ.
ค.บ.

ตำแหน่ง/

วิชาเอก
วิจัยและสถิติการศึกษา
การศึกษาพิเศษ
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
พลศึกษา
การศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สื่อสารมวลชล
การศึกษาพิเศษ
กายภาพบำบัด
ศิลปะภาพพิมพ์
คอมพิวเตอร์
กายภาพบำบัด
สังคมศึกษา

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

บุคลากรตำแหน่ง ข้าราชการครู

นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง
ครู คศ.2

นางภควรรณ ขันตี
ครู คศ.1

นางนลินี แกมทับทิม
ครู คศ.๒

นางสาวสมวาสนา เกิดเจริญ
ครู คศ.1

นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์
ครู คศ.1

นางยุภาวดี เทศไทย
ครู คศ.1

นางสาวธนัชพร แพงไพร
ครู คศ.1

นางสาวศิริวรรณ พงศ์นิยธรรม
ครู คศ.1

นางขวัญเนตร ลพพึ่งชู
ครู คศ.1

นาวสาวนุชรินทร์ อินต๊ะการ
ครู คศ.1

นางอัจฉรินทร์ คำด้วง
ครู คศ.1

นางสาวปัณณพร กาญจนจูฑะ
ครูผู้ช่วย

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

บุคลากรตำแหน่ง ข้าราชการครู

นางสาวสุชานันท์ ป้อมบุญมี
ครูผู้ช่วย

นายวิษรุศ แก้วสวิง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุ
ครูผู้ช่วย

๓) ข้อมูลพนักงานราชการ
อายุ (ปี)

อายุ ราชการ
(ปี)

วุฒิ
การศึกษา

1 น.ส.อรุณศรี รุ่งปานใจ

๒๗

๒

กศ.บ.

พลศึกษา

2 น.ส.ศุพรรณษา กองจำปี

๒๗

๒

ค.บ.

พลศึกษา

3 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัมพา บุษบรรณ

๒๖

๓

ค.บ.

สังคมศึกษา

4 น.ส.ผ่องพรรณ คณาฤทธิ์

๓๓

๑ ปี ๕ เดือน

บช.บ.

บัญชี

5 นางสาวหทัยรัตน์ โกจินอก

๒๔

๘ เดือน

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

6 นางสาวอทิกา สร้อยระย้า

๒๗

๘ เดือน

ค.บ.

ดนตรี

7 นางสาวณิชกานต์ แจ่มใส

24

๖ เดือน

ค.บ.

การศึกษาพิเศษ

ที่

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

บุคลากรตำแหน่ง พนักงานราชการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพา บุษบรรณ
พนักงานราชการ

นางสาวอรุณศรี รุ่งปานใจ
พนักงานราชการ

นางสาวสุพรรณษา กองจำปี
พนักงานราชการ

นางสาวผ่องพรรณ คณาฤทธิ์
พนักงานราชการ

นางสาวหทัยรัตน์ โกจินอก
พนักงานราชการ

นางสาวอทิกา สร้อยระย้า
พนักงานราชการ

นางสาวณิชกานต์ แจ่มใส
พนักงานราชการ

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

๔) ข้อมูลครูอัตราจ้าง
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นางสาวอรวรรณ แก้วสวิง
2 นางสาวสราลี รุ่งเรือง

อายุ
(ปี)

อายุ
ราชการ
(ปี)

วุฒิการศึกษา

๒๙
๒๕

๖ เดือน
๑

ค.บ.
บธ.บ

วิชาเอก
สังคมศึกษา
พานิชนาวี

บุคลากรตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรวรรณ แก้วสวิง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสราลี รุ่งเรือง
ครูอัตราจ้าง

5) ข้อมูลพนักงานธุรการ
ที่

ชื่อ - สกุล

๑

นางสาวลลิตา ดวงจิตร์

อายุ
(ปี)

อายุ
ราชการ
(ปี)

วุฒิการศึกษา

๒

๑ เดือน

บธ.บ.

วิชาเอก
บริหารธุรกิจ

บุคลากรตำแหน่ง พนักงานธุรการ

นางสาวลลิตา ดวงจิตร์
พนักงานธุรการ
สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

6) ลูกจ้างเหมาบริการ
ที่

๔๒

ประสบการณ์
การทำงาน (ปี)
10

ระดับ
การศึกษา
ม.3

ยาม

๒๑

2

-

ภารโรง

33

2

ม.3

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

1 นางพิมพ์พร แจ่มกระจ่าง
3 นายขวัญชัย ม่วงอ่ำ
4 นายศิริชัย จัตุรัส

คนครัว

บุคลากรตำแหน่ง คนงาน คนครัว ภารโรงและยาม

นางพิมพ์พร แจ่มกระจ่าง
คนครัว

นายศิริชัย จัตุรัส
ภารโรง

นางสาวประเชิญ สมใจ
ยาม

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

7) พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นางเฉลา ผินใหม่
นางรัชฎา บุญมี
นางวาริน เทียนศรี
นางสาวสุกัญญา อินทร์วงษ์
นางสาวนพวรรณโภควัฒน์
นางสาวนาฎอนงค์ สักทองหลาง
นางสาวมาริษา เมืองขวา
นายศรานนท์ ธรรมสนธิเจริญ
นายจตุพร บุญเลิศ
นางสาวอัญชลี รัศมี
นายศิริชัย บุญมี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพารัตน์ อุลิศ
ว่าที่ร้อยตรีอมรเทพ เหลื่อมอุไร
นางสาววรรณภา เหลืองสีนาค

๕๙
๕๕
50
๒9
๓7
๓6
30
๓๑
๒6
๓4
30
25
๓๓
36

ประสบการณ์
การทำงาน
(ปี)
๑๐
๗
๗
๘
๖
๔
๗
๔
๔
๒
๒
๒
๑
๒ เดือน

วุฒิ
ปวช.
ม.๖
ม.๖
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ม.๖
ม.๖
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

วิชาเอก
บัญชี
ม.๖
ม.๖
บัญชี
การจัดการ
การตลาด
การตลาด
คอมพิวเตอร์
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ม.๖
ม.๖
พลศึกษา
พลศึกษา
จิตวิทยา

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

บุคลากรตำแหน่ง พีเ่ ลี้ยงเด็กพิการ

นางเฉลา ผินใหม่
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางรัชฎา บุญมี
พีเ่ ลี้ยงเด็กพิการ

นางวาริน เทียนศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสุกัญญา อินทร์วงษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนพวรรณ โภควัฒน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนาฏอนงค์ สักทองหลาง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวมาริษา เมืองขวา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายศรานนท์ ธรรมสนธิเจริญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายจตุพร บุญเลิศ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอัญชลี รัศมี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายศิริชัย บุญมี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพารัตน์ อุลิศ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ว่าที่ร้อยตรีอมรเทพ เหลื่อมอุไร
พีเ่ ลี้ยงเด็กพิการ

นางวรรณนภา เหลืองสีนาค
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

8. สรุปข้อมูลสารสนเทศของครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
จำแนกตามเพศ
เพศ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

ชาย

2

8..33

หญิง

22

91.67

ประเภท

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

ผู้บริหาร

1

4.00

ครู

15

60.00

พนักงานราชการ

7

28.00

ครูอัตราจ้าง

2

8.00

วุฒิการศึกษา

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

ปริญญาเอก

-

-

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

4
21

16.00
84.00

จำนวนบุคลากร
รวม 24 คน

จำแนกตามตำแหน่ง

จำนวนบุคลากร
รวม 25 คน

จำแนกตามระดับการศึกษา
จำนวนบุคลากร
รวม 25 คน

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

ร้อยละของครูที่จบตรงตามวุฒิ (ผู้มีใบประกอบวิชาชีพ) จำแนกตามเพศ
จำนวนบุคลากร
รวม 25 คน

เพศ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

ชาย

4

16.00

หญิง

21

84.00

รวม

25

100

ร้อยละของครูที่ไม่จบตรงตามวุฒิแต่ได้รับการพัฒนา จำแนกตามเพศ
จำนวนบุคลากร
รวม 25 คน

เพศ

จำนวน

ชาย
หญิง
รวม

-

คิดเป็นร้อยละ
-

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕6๒

ตอนที่ 4
สารสนเทศด้านการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑. ข้อมูลหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
1.๑ มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภทความ
พิการข้อมูลหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
พุทธศักราช 2560

1.๒ ข้อมูลการนิเทศการสอนหรือการให้บริการตามแนวทาง ฯ ของครูภายในศูนย์ฯ
ที่

ชื่อ – สกุล ผู้รับการนิเทศ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
8
9
10
11

นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง
นางภควรรณ ขันตี
นางนลินี แกมทับทิม
น.ส.สมวาสนา เกิดเจริญ
นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์
นางยุภาวดี เทศไทย
น.ส.ธนัชพร แพงไตร
น.ส.ศิริวรรณ พงศ์นิยธรรม
น.ส.นุชรินทร์ อินต๊ะการ
นางอัจฉรินทร์ คำด้วง

แนวทางการให้บริการ
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

จำนวนครั้ง
ที่ได้รับ
นิเทศ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที่

ชือ่ – สกุล ผู้รับการนิเทศ

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นางสาวปัณณพร กาญจนจูฑะ
นางสาวสุชานันท์ ป้อมบุญมี
นายวิษรุศ แก้วสวิง
นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุ
นางสาวอรุณศรี รุ่งปานใจ
นางสาวศุพรรณษา กองจำปี
ว่าที่ ร.ต.หญิงอัมพา บุษบรรณ
นางสาวผ่องพรรณ คณาฤทธิ์
นางสาวหทัยรัตน์ โกจินอก
นางสาวอทิกา สร้อยระย้า
นางสาวณิชกานต์ แจ่มใส
นางสาวอรวรรณ แก้วสวิง
นางสาวสราลี รุ่งเรือง

แนวทางการให้บริการ
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

จำนวนครั้ง
ที่ได้รับ
นิเทศ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1.๓ การให้บริการสื่อในโรงเรียนเรียนร่วม
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับสื่อฯ จำแนกตามประเภทที่ให้บริการ
ที่

ประเภทความพิการ

1
2
3
4

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรือ
อารมณ์
บุคคลออทิสติก
บุคคลพิการซ้อน
รวม

5
6
7
8
9

บัญชี ก
-

คิดเป็นร้อยละ
บัญชี ข
10
3
67
30

บัญชี ค
-

1,056
25
34

-

1,046
25
34

7
-

28
27
1,249

-

28
27
1,239

7

จำนวน
นักเรียน
10
3
67
30
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1.๔ ข้อมูลผู้มีส่วนร่วมหรือเครือข่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยครอบครัวและชุมชน (CBR)
๑) ภาคีเครือข่ายที่ไปประสานงาน
ที่
๑
๒
๓

ชื่อสถานประกอบการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรคนพิการ
ส่วนราชการ
รวม

จำนวน (แห่ง)

2
2
2
6

2) ข้อมูลอาสาสมัครที่ร่วมดูแลเด็กพิการในชุมชนจำแนกตามอำเภอ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

อำเภอ

จำนวน (คน)
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๑๒

อำเภออินทร์บุรี
อำเภอเมือง
อำเภอบางระจัน
อำเภอค่ายบางระจัน
อำเภอท่าช้าง
อำเภอพรหมบุรี
รวม

3) รายชื่อองค์กร มูลนิธิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เทศบาล/ชมรม)

ที่
๑
๒
๓
๔

รายชื่อองค์กร มูลนิธิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางการแพทย์
ทางการศึกษา
ทางอาชีพ
ทางสวัสดิการสังคม
รวม

จำนวน (แห่ง)
7
1
11
18
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๒. แสดงสถิตินักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
5
6
7
8
9
10

วัน เดือน ปี
พ.ค. 61
มิ.ย. 61
ก.ค. 61
ส.ค. 61
พ.ย.61
ม.ค.62
ก.พ.62
เม.ย.62
พ.ค.61 พ.ค.62
พ.ค.61 พ.ค.62

กิจกรรม
วันวิสาขบูชา
วันไหว้ครู
วันอาสาฬหบูชา
วันแม่แห่งชาติ
วันลอยกระทง
วันเด็กแห่งชาติ
วันมาฆบูชา
กิจกรรมรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์
กิจกรรมคุณธรรม (ธรรมเพื่อนพัฒนาผู้เรียน)
กิจกรรมนันทนาการ (ศิลปะบำบัด,กีฬาบำบัด
,ดนตรีบำบัด,เกมบำบัด)

จำนวน
นักเรียน
18 คน
18 คน
18 คน
18 คน
18 คน
18 คน
18 คน
18 คน
18 คน

จำนวน
ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๖ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

18 คน

๑ ชั่วโมง

3. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
3.๑ ผลพัฒนาการผู้เรียน

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

3.2 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๔. ข้อมูลการบริการคูปองทางการศึกษาสำหรับผู้พิการที่รับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ที่
สังกัด
๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒ สำนักงานคณะกรรมการกางส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓ สำนักงาน กศน.

จำนวนคน
1,215
34
15

จำนวนบาท
591,914.00
67,752.00
19,800.00

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตอนที่ 5
สารสนเทศด้านผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหาร
1. ข้อมูลผู้บริหาร
๑) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 คน
ชื่อ – สกุล นายวรทัศน์ รุ่งเรือง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา
การศึกษาพิเศษ ดำรงตำแหน่งที่ศูนย์นี้ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑6 ปี 7 เดือน
โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๑๒๑๘๖๗ e-mail catsing.gmail.com
ทำเนียบผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

นายวรทัศน์ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
2. ข้อมูลพื้นฐานในการบริหารงานงบประมาณ ปี 2562
หมวดรายการ
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดำเนินงาน
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ (ทุนคุณพุ่ม)
รวม

รายรับ
8,660,184.00
1,778,220.00
4,330,434.00
1,434,600.00
1,116,930.00
0.00
500,000.00
9,160,184.00

รายจ่าย
8,583,060.97
1,701,096.97
4,330,434.00
1,434,600.00
1,116,930.00
0.00
500,000.00
9,083,060.97

คงเหลือ
77,123.03
77,123.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,123.03

คิดเป็นร้อยละ
99.10
95.66
100
100
100
0.00
100
99.15

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการตามกลุ่มบริหารงาน
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2. กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุมกิจการพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนงาน
14
9
14
11
8

จำนวนโครงการ
6
1
4
3
3

56

17

งบประมาณที่ได้รับ
37,530.00
17,000.00
297,756.00
201,300.00
553,790.00
1,107,376.00

งบบุคลากร
รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
หมวดรายการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงิน ค.ค.ศ. พนักงานราชการ
รวม

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

1,718,220.00

1,641,096.97

77,123.03

60,000.00

60,000.00

0.00

1,788,220.00

1,701,096.97

77,123.03

คิดเป็นร้อยละ
95.51
100
95.66

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

งบดำเนินงาน
รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
หมวดรายการ

รายรับ

เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,005,000.00

3,005,000.00

0.00

100

61,400.00

61,400.00

0.00

100

เงินค่าสาธารณูปโภค

287,730.00

287,730.00

0.00

100

เงินค่าใช้สอยและวัสดุ

976,304.00

976,304.00

0.00

100

0.00

0.00

0.00

100

4,330,434.00

4,330,434.00

0.00

100

เงินค่าเช่าบ้าน

เงินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ
รวม

รายจ่าย

คงเหลือ

คิดเป็นร้อยละ
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งบลงทุน
รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
หมวดรายการ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

คิดเป็นร้อยละ

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล

120,000.00

120,000.00

0.00

100

ถังน้ำ แบบสแตนเลส 2,000 ลิตร

15,000.00

15,000.00

0.00

100

ตู้เย็น ขนาด 5 คิว บิกฟุต

32,500.00

32,500.00

0.00

100

หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้

145,000.00

145,000.00

0.00

100

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM

24,000.00

24,000.00

0.00

100

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM

30,000.00

30,000.00

0.00

100

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM

120,000.00

120,000.00

0.00

100

บ้านพักครู แบบ 207

948,100.00

948,100.00

0.00

100

รวม

1,434,600.00

1,434,600.00

0.00

100
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งบอุดหนุน
รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
หมวดรายการ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

คิดเป็นร้อยละ

ค่าอุปกรณ์การเรียน

17,600.00

17,600.00

0.00

100

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

33,000.00

33,000.00

0.00

100

ค่าหนังสือเรียน

22,000.00

22,000.00

0.00

100

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

37,840.00

37,840.00

0.00

100

560,000.00

560,000.00

0.00

100

446,490.00

446,490.00

0.00

100

1,116,930.00

1,116,930.00

0.00

100

เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการศึกษา
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ
รวม

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

3. ข้อมูลของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการในการประชุม/
สัมมนา หรือทำกิจกรรมต่าง จาก สศศ. / สพฐ / ศธ /จังหวัด และเทศบาล
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานจังหวัด
สำนักงานเทศบาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสิงห์บุรี
รวม

จำนวน (ครั้ง)
ผอ.
รอง ผอ.
3
2
12
2
2
21

-

4. ข้อมูลการประชุมของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประชุม
ประชุมบุคลากรประจำเดือน
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมวิชาการ
ประชุมงบประมาณ
ประชุมอื่น ๆ
รวม

จำนวนครั้งที่ประชุม/ปี
12
2
12
4
8
38

5. ข้อมูลการจัดอบรม/ประชุมสัมมนา/ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่

รายการกลุ่มเป้าหมาย

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

ประชุม/สัมมนา
ครูและบุคลากร
ผู้ปกครอง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อื่นๆ (ระบุ)

จำนวน(ครั้ง/ปี)
อบรมให้
นิเทศ
ความรู้
ติดตาม
12
2
2
2
-

Symposium
-

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

6. ข้อมูลผลงานที่ได้รับรางวัลของสถานศึกษา
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ด้านสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี

- ได้รั บ รางวัล ทรงคุณ ค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ระดับ เหรียญเงิน
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ)
- ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ระดับรองชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชาติ (การศึกษาพิเศษ)
- ได้รั บ เกี ยรติ บั ต รเป็ น หน่ ว ยงานที่ ได้ให้ การสนั บ สนุ น การจัด งาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ได้รับเกียรติบัตรให้การสนับสนุนโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวาย
พ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ.สิ งห์ บุ รี ปีการศึกษา
๒๕๖๒
- ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับ
เหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ด้ า นวิ ช าการ โครงการประกวดหน่ ว ยงานและผู้ มี ผ ลงานดี เด่ น ที่
ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้านผู้บริหาร
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง

- ได้รับรางวัลผู้จัดการทีมกีฬาเปตอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรี
ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖
- ได้รับรางวัลได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสิงห์บุรี โดยนำนักกีฬาคน
พิการจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่
๓๖

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ด้านครู
นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง

นางยุภาวดี เทศไทย

นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์
นางนลินี แกมทับทิม

นางสาววิลาสิณี ศรีตะวัน

นางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์

- ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณี วัฒ นธรรม ของไทย บกพร่องทาง
พฤติกรรมหรืออารมณ์ ระดับชั้น อายุ ๑๓ – ๑๘ ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ได้รับรางวัล คณะทำงานดำเนินงานโครงการ “มหกรรมเดิน -วิ่งเพื่อคนพิการ
WALK & RUN FOR DISABLED PEPLE” ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ได้รับ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทข้าราชการดีเด่น
จากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๒
- ได้รั บ รางวัล ครูผู้ ส อนนั กเรียน ได้รับ รางวัล ระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิ ศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
ระดับ ชั้น อายุ ๗-๑๒ปี งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั กเรียน ระดั บ ชาติ ครั้ง ที่ ๖๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒
- ได้ น ำเสนอผลงานวิจัย โครงการพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการวิจัย นวัต กรรม
ระบบเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาสำหรับคนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ได้รับรางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทข้าราชการดีเด่น
- ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ประจำปี ๒๕๖๒
- ได้รับ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทข้าราชการดีเด่น
จากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๒
- ได้รับ รางวัล ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่ ง ขั น การตอบคำถามหมวดประเพณี วั ฒ นธรรม ของไทย บกพร่ อ งทาง
สติปัญญา ระดับชั้น อายุ ๑๓-๑๘ ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง
ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ได้รั บ รางวัล ครูผู้ ส อนนั กเรียน ได้รับ รางวัล ระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิ ศ
อัน ดั บ ที่ 2 กิ จกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุ ก
ประเภทความพิการ ระดับ ชั้น อายุ 13 - 18 ปี งานศิล ปหั ตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
- ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแข่ งขั น วาดภาพด้ ว ยโปรแกรม Paint ตามจิน ตนาการ บุ ค คลพิ ก ารซ้ อ น
ระดับชั้น อายุ 13 - 18 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562
สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ด้านครู
นางสาวธนัชพร แพงไตร

- ได้รับ รางวัล ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
ประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ ระดับชั้น
อายุ ๓–๖ ปี งานศิล ปหั ต ถกรรมนัก เรีย น ระดั บชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี การศึก ษา
๒๕๖๒
นางขวัญเนตร ลพพึ่งชู
- ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การประกวดร้ อ งเพลง บุ ค คลพิ ก ารซ้ อ น ระดั บ ชั้ น อายุ ๑๓–๑๘ ปี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นายวิษรุศ แก้วสวิง
- ได้รับ รางวัล ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขัน การตอบคำถามหมวดธงชาติอ าเซียนบุ คคลออทิ ส ติก ระดับชั้น อายุ
๑๓–๑๘ ปี งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ระดั บ ชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๖๒
นางสาวเดือนนภา
- ได้รับรางวัลการแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น อายุ
เปี้ยสินธุ
๓ - ๖ ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ จ.สมุทรปราการ
นางสาวณิชกานต์ แจ่มใส - ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม
การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการ
ได้ยินระดับชั้น อายุ ๗-๑๒ ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพา
- ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ยน ได้ รับ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ ๑
บุษบรรณ
กิ จ กรรม การแข่ ง ขั น การตอบคำถามหมวดประเพณี วั ฒ นธรรม ของไทย
บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ระดับชั้น อายุ ๗–๑๒ ปี งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ได้รับ รางวัล การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภท
ความพิการ ระดับชั้นอายุ ๑๓ - ๑๘ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ได้รั บ รางวัล ครูผู้ ส อนนั กเรียน ได้รับ รางวัล ระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิ ศ
อัน ดับ ที่ ๒ กิจ กรรม การประกวดมารยาทงาม อย่ างไทย (การไหว้) รวมทุ ก
ประเภทความพิการ ระดับชั้น อายุ ๑๓ – ๑๘ ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นางสาวอรวรรณ แก้วสวิง - ได้รั บ รางวัล ครูผู้ ส อนนั กเรียน ได้รับ รางวัล ระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิ ศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของ
ไทย บุคคลออทิสติก ระดับชั้น อายุ ๑๓ – ๑๘ ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ด้านครู
นางสาวหทัยรัตน์ โกจินอก - ได้รับ รางวัล ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขัน การตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกาย
ฯ ระดับชั้น อายุ ๗-๑๒ ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒
นางสาวอทิกา สร้อยระย้า - ได้รั บ รางวัล ครูผู้ ส อนนั กเรียน ได้รับ รางวัล ระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิ ศ
อันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ
บกพร่ องทางการได้ยิน ระดั บชั้ น อายุ ๗-๑๒ ปี งานศิล ปหั ตถกรรมนัก เรีย น
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นางสาวอรุณศรี รุ่งปานใจ - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรี ในการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ “น้ำกกเกมส์”

ด้านบุคลากรทางการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีอมรเทพ
เหลื่อมอุไร
นางสาวสุกัญญา อินทร์
วงศ์

- ได้รั บ รางวัล ครูผู้ ส อนนั กเรียน ได้รับ รางวัล ระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิ ศ
อั น ดั บ ที่ ๒ กิ จ กรรม การแข่ งขั น วาดภาพระบายสี บกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
ระดับชั้น อายุ ๑๓ – ๑๘ ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒
- ได้รับ รางวัล ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
ประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ ระดับชั้น
อายุ ๓ – ๖ ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา
๒๕๖๒

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตอนที่ 6
สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ประจำปี
การศึกษา ๒๕62 สรุป ได้ว่าเป็ น ไปกรอบการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี รายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้

บทบาทหน้าที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
บทบาทที่ ๑ จั ด การศึ ก ษาในลั ก ษณ ะศู น ย์ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ ม (Early
Intervention : EI) และเตรี ย มความพร้ อ มของคนพิ ก าร เพื่ อ เข้ า สู่ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก โรงเรี ย น
อนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการโดย ให้มีการจัดทำแผนและให้บริการตามแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
(Individualized Family Service Plan : IFSP) รวมทั้งจัดทำแผนและให้บริการตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุ ค คล (Individualized Education Program : IEP) แผนการสอนรายบุ ค คล (Individual
Implementation Plan : IIP) จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดทำแผน ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องแต่ละประเภท
ด้วยการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทั่วไป (จากการสัมภาษณ์ สังเกตและสืบค้นจากแฟ้มประวัติของคน
พิการ) การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา (ตามแบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ) การ
ประเมินความสามารถพื้นฐาน โดยประเมินศักยภาพของคนพิการ จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การประเมินความก้าวหน้า สรุปพัฒนาการของคนพิการ
แต่ละคน การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการส่งต่อคนพิการไปรับบริการที่เหมาะสม เช่น บริการทาง
การแพทย์ โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ เป็นต้น
บทบาทที่ ๒ จัดระบบการเปลี่ยนผ่านสำหรับคนพิการ (Transition)
ดำเนินการโดย คำนึงถึงความต้องการของคนพิการในลักษณะความต้องการ ด้านสภาพแวดล้อม
ช่วงระยะเวลาในสภาพแวดล้อมหนึ่งไปสู่สภาพแวดล้อมหนึ่ง เช่น จากบ้านไปสู่โรงเรียน/โรงพยาบาล/
สถานที่ อื่น ๆ ตามความต้องการจำเป็ น โดยจะต้องให้ คนพิการ/ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจ
ร่วมกับคณะบุคคลสหวิชาชีพ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของคนพิการ มีข้อจำกัดน้อยที่สุด เพื่อให้คนพิการได้
มีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้มากที่สุด
บทบาทที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการเรียนร่วม
ดำเนินการโดย ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมจัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรียน
ร่วมของสถานศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการศึกษา จัดตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษาแต่ละคน
ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนให้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษาโดยการจัดทำแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอน
รายบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล ติ ดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษา อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง พร้อมทั้งดำเนินการส่ งเสริม
แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนร่วมให้ดียิ่งขึ้น
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บทบาทที่ ๔ จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุ ค คล (Individualized Education Program : IEP) สิ่ ง อำนวยความสะดวก สื่ อ บริ ก าร และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมถึงการจัดบุคลากร
ดำเนินการโดย จัดทำ จัดหา ประสานงาน ตลอดจนจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การให้บริการ
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากรในการจัดการเรียนการสอน แก่คนพิการ ครอบครัว สถานศึกษา และทุกภาคส่วนในจังหวัดที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษตั้งอยู่ จัดให้ มี การส่ งเสริมการผลิ ต การให้ บ ริการคำปรึกษา การพั ฒ นาองค์ความรู้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ แต่ละประเภท
บทบาทที่ ๕ พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ
ดำเนินการโดย จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการแก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน
ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำหลักสูตร และคู่มือการฝึกอบรมด้านการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ จัดสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมให้มีการผลิตคู่มือและเอกสารทางวิชาการ จัดประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างวิทยากรแกนนำ และครูต้นแบบด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดหาทุนศึกษา
ต่อและศึกษาดูงานแก่บุคลากรทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมสถาบันที่ผลิตบุคลากรซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาสำหรับคน
พิการ
บทบาทที่ ๖ ให้ บ ริ ก ารฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารโดยชุ ม ชน (Community Based
Rehabilitation : CBR) ด้วยกระบวนการทางการศึกษา
ดำเนินการโดย จัดกระบวนการทางการศึกษาให้สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถ
ของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น ให้คนพิการได้มีโอกาสทำงานหรือดำรงชีวิตในสังคมทัดเทียมคนปกติ โดย
การให้ครอบครัว และชุมชนเป็นหลักในการดูแลคนพิการ เพื่อสนอง ความต้องการจำเป็นที่แท้จริงของคน
พิการ เพราะกิจกรรมในชุมชนมีหลากหลายทำให้มีความสุข ในการดำรงชีวิตมากกว่า การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการให้บริการช่วยเหลือคนพิการ และมีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
กับสถาบันที่ให้ บริการช่วยเหลือด้วย เพราะผู้ปกครองจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยว หรือถูกทอดทิ้งให้รับภาระอยู่
ฝ่ ายเดีย ว ทั้ งนี้ เพื่ อให้ คนพิการได้รับ การพั ฒ นาในด้ านต่ าง ๆ ได้แก่ พั ฒ นาการด้านการเคลื่ อนไหว
พัฒนาการด้านการใช้มือและตา พัฒนาการด้านการใช้ภาษา พัฒนาการด้านความสามารถในการเรี ยนรู้
พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง และพัฒนาการทางด้านสังคม ซึ่งส่งผลให้คนพิการสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง จนสามารถลดระดับความพิการ เมื่อได้รับการดูแลช่วยเหลือจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และ ชุมชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

บทบาทที่ ๗ เป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล รวมทั้ งจั ด ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการศึ ก ษาสำหรั บ
คนพิการ
ดำเนิ น การโดย รวบรวมและจั ด ทำฐานข้ อ มู ล สถิ ติ สารสนเทศ เกี่ ยวกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี ทะเบียนคนพิการ ข้อมูลการได้รับบริการทางการศึกษาและอาชีพ
ของคนพิการ จัดทำฐานข้อมูลความต้องการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาของคนพิการเป็นรายบุคคล รวบรวมแหล่งความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่ให้บริการ
สำหรับคนพิการในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาพิเศษและสถานศึกษาในสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ประสานข้อมูลกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อพัฒนาการศึกษาของคนพิการและสร้างเสริมเจตคติต่อคนพิการในทางที่
สร้างสรรค์
บทบาทที่ ๘ บทบาทหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
ภาพรวม

ระดับ
คุณภาพ
5
5

แปลคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
ในภาพรวมระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ผลการประเมินตนเองของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี อยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม”
จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลสำเร็ จ เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ ส ถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ล ะมาตรฐาน จากการประเมิน ตนเองใน
ภาพรวม ได้ ร ะดั บ คุ ณ ภาพ “ยอดเยี่ ย ม” ทั้ ง ในมาตรฐานที่ ๑ คุ ณ ภาพของผู้ เรี ย น มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
ด้านคุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” ได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา คือ หลักสูตรสถานศึก ษาสำหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2561 โดยใช้กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early
Intervention; EI) ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการพัฒนาตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดปีการศึกษา 2562
ผู้เรียนมีผลการพัฒนาการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล คิดเป็นร้อยละ 86.32 นอกจากนี้
ผู้เรียนที่ได้รับการประเมินว่า มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่าน จำนวน 16 คน จากผู้เรียนที่มีได้
วางแผนพัฒนาตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เรียนผ่านเข้าสู่การประกอบอาชีพ จำนวน 1
คน จากผู้เรียนที่วางแผนการพัฒ นาตั้งแต่ ต้นปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 และการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริง สนองต่อคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกรายงานผลการ
พัฒ นาผู้ เรีย นของศู น ย์ ก ารศึกษาพิ เศษประจำจังหวัด สิ งห์ บุรี คิดเป็น ร้อ ยละ 97.44 รวมทั้งผู้ เรีย น
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น หรือแสดงออกที่ส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล คิดเป็นร้อยละ 94.02
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564) ซึ่งได้กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ ที่ครอบคลุมชัด เจน
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี ยุ ท ธศาสตร์ แ ผนการศึ ก ษาชาติ นโยบายสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน นโยบายและจุดเน้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยใช้การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External
Environment Analysis) ด้วยหลักการวิเคราะห์ C-PEST และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal
Environment Analysis) ด้ ว ยหลั ก การวิ เคราะห์ 2S 4M อย่ า งเป็ น ระบบด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย มี โครงสร้ างการบริห ารงานครบทั้ง 5 กลุ่ มงาน บุ คลากรปฏิบัติห น้าที่ ตามความรู้
ความสามารถและความถนัด มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม”
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการจัดทำหลัก สูตรสถานศึกษา ประชุมวางแผนการ
จั ด ทำหลั กสู ต รสถานศึ ก ษา โดยการมี ส่ ว นร่ว มในการจัด ทำหลั ก สู ต รของผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามประเภทความพิการ มีการตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูมีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น มีการ
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เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมี
การจัดทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีการตรวจสอบ กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และนำผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครูมีการนำสื่อเทคโนโลยี สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
เน้ น การมีป ฏิสั มพั น ธ์เชิงบวกระหว่างครูกับเด็ก มีการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนตามแผนที่วางไว้ เพื่ อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการนำหลักสูตรปฐมวัยเข้ามาบูรณาการเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
ได้รอบด้าน
2. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิง ห์บุรี มุ่งสู่ความ เป็น
เลิศ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. พัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม
4. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ เรื่องการสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย และทันต่อยุคสมัย
เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. พัฒนาให้มีศูนย์สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี
6. มุ่งสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กพิการและครอบครัว พร้อมทั้งสร้างช่องทางด้าน
การตลาดที่หลากหลาย อันจะสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับครอบครัว เพื่อเป็น
พลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
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ตอนที่ 7
สารสนเทศด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
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1. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.๑ ห้องสมุด มีขนาด ๑๖ ตารางเมตร มี จำนวนหนังสื อในห้ องสมุด ทั้ งหมด 352 เล่ ม
ครูและบุคลากรมีการสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติม และมีการยืม-คืน หนังสือ
1.๒ จำนวนผู้ที่ใช้ห้องสมุด ในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 17 คน ต่อ วัน
1.๓ คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง
ที่
๑
๒
๓

รายการ

เครื่อง

ใช้เพื่อการเรียนการสอน
ใช้เพือ่ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ

หมายเหตุ

2 เครื่อง
2 เครือ่ ง
6 เครือ่ ง

1.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. ห้องกายภาพ
๓. ห้องฝึกอาชีพ
๔. ห้อง sensory
๕. สนามเด็กเล่น/พร้อมเครื่องเล่น
6. Learning corner
7. ศาลาศรัทธาโสภิต
๘. แปลงเกษตร/พืชผักสวนครัว
9. ต้นไม้พูดได้
10. สนามเปตอง

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
216 ครั้ง/ปี
156 ครั้ง/ปี
๒4 ครัง้ /ปี
144 ครั้ง/ปี
192 ครั้ง/ปี
56 ครั้ง/ปี
240 ครั้ง/ปี
144 ครั้ง/ปี
96 ครั้ง/ปี
82 ครั้ง/ปี
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1.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑.
๒.
3.
4.
๕.
๖.
๗.
8.
9.

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี

วัดศรัทธาภิรมย์
วัดศรีสาคร
วัดพระปรางค์มุนี
วัดพระนอนจักร์สีห์
วัดโพธิ์เก้าต้น
อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สิงห์บุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี
สวนสัตว์ลพบุรี

1๘ ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี

2. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเชิญมาให้
ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษา 256๒
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นายอนันต์ สุริยกานต์

ให้ความรู้เรื่อง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สถิติการให้ความรู้ในศูนย์
การศึกษาพิเศษแห่งนี้ (ครั้ง/ปี)
12

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

3. เอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานภายนอก
ที่
๑

รูปแบบการประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์

๒

เว็บไซต์
กิจกรรม / ข่าว
- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
จังหวัดสิงห์บุรี

3

Facebook
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยบริการทั้ง 5
อำเภอ
Line
- ประชาสัมพันธ์สำนัก
บริหารงานการศึกษา
พิเศษ

4

รายการ
แผ่นพับ

กิจกรรม / ข่าว
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

กิจกรรม / ข่าว
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

เรื่อง
- ความเป็นมาของศูนย์ฯ
- ประเภทการให้บริการของศูนย์ฯ
- กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
- กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ
- ประกาศรับสมัคร
- ประกาศสอบราคาจ้าง
- รายงานการให้บริการศูนย์ฯ
- บทความวิชาการ
- อื่น ๆ
- กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ
- ประกาศรับสมัคร
- ประกาศสอบราคาจ้าง
- รายงานการให้บริการศูนย์ฯ
- บทความวิชาการ
- อื่น ๆ
- กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ
- ประกาศรับสมัคร
- ประกาศสอบราคาจ้าง
- รายงานการให้บริการศูนย์ฯ
- บทความวิชาการ
- อื่น ๆ

สารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพประกอบอาคารสถานที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ภาพประกอบอาคารสถานที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ภาพประกอบอาคารสถานที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ภาพประกอบอาคารสถานที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ภาพประกอบอาคารสถานที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ภาพประกอบอาคารสถานที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ภาพประกอบอาคารสถานที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ภาพประกอบอาคารสถานที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ภาพประกอบอาคารสถานที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

