
 

 
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

เรื่อง กำหนดการเปิดเรียนแบบ On – Site ประจำปีการศึกษา 2565 
.................................................................... 

   

           ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับคนพิการ                       
ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   ซึ ่งจัดการศึกษา                        
ในรูปแบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อม ให้กับบุคคลที่ มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษทางการศึกษา ๙ ประเภท ที่ยังไม่สามารถเข้าไปศึกษาในระบบโรงเรียนได้โดยมีหน้าที่ดำเนินการ
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) จัดสิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประสานงานด้านการศึกษาคนพิการในจังหวัด การจัดการ
ศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จัดการศึกษาให้กับศูนย์การเรียนสำหรับ เด็กในโรงพยาบาล และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงไม่มีการปิดภาคเรียน แต่เนื่องจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ  On – Hand โดยครูนำสื่อการเรียนการสอนไปให้ผู้ปกครองสอนนักเรียนที่บ้ าน ทั้งนี้ในปีการศึกษา 
2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา                      
จากคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติควบคุมโรคอำเภอลับแล (คปก.อ) และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข                     
ระดับอำเภอ (คปสอ.) ลับแล และดำเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา 6 มิติ 20 ข้อ ผ่านระบบบ                       
Thai Stop COVID 2 plus  ผ่านเกณฑ์รับรองอยู่ในเกณฑ์สีเขียว สถานศึกษาจึงประกาศจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ On - Site ในปีการศึกษา๒๕๖๕ ตั ้งแต่วันที ่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  โดยนักเรียนที ่มารับบริการแบบ                         
On – Site ต้องสามารถปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด คือ สามารถเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก
อนามัย และล้างมือด้วยตนเองได้ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงประกาศให้ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันเปิด
แบบ On – Site ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยไม่มีการปิดภาคเรียน 
 

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(นางจินดา  อุ่นทอง) 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 



 

 
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

เรื่อง กำหนดการเปิดเรียนแบบ On – Site ประจำปีการศึกษา 2565 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยบริการตรอน 

................................................................... 
 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับคนพิการ                       
ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ซึ ่งจัดการศึกษา                        
ในรูปแบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อม ให้กับบุคคลที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษทางการศึกษา ๙ ประเภท ที่ยังไม่สามารถเข้าไปศึกษาในระบบโรงเรียนได้โดยมีหน้าที่ ดำเนินการ
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) จัดสิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประสานงานด้านการศึกษาคนพิการในจังหวัด การจัดการ
ศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จัดการศึกษาให้กับศูนย์การเรียนสำหรับ เด็กในโรงพยาบาล และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงไม่มีการปิดภาคเรียน แต่เนื่องจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ  On – Hand โดยครูนำสื่อการเรียนการสอนไปให้ผู้ปกครองสอนนักเรียนที่บ้าน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 
2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา                      
จากคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติควบคุมโรคอำเภอลับแล (คปก.อ) และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข                     
ระดับอำเภอ (คปสอ.) ลับแล และดำเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา 6 มิติ 20 ข้อ ผ่านระบบบ                       
Thai Stop COVID 2 plus  ผ่านเกณฑ์รับรองอยู่ในเกณฑ์สีเขียว สถานศึกษาจึงประกาศจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ On - Site ในปีการศึกษา๒๕๖๕ ตั ้งแต่วันที ่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  โดยนักเรียนที ่มารับบริการแบบ                         
On – Site ต้องสามารถปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด คือ สามารถเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก
อนามัย และล้างมือด้วยตนเองได้ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงประกาศให้ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันเปิด
แบบ On – Site ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยไม่มีการปิดภาคเรียน 
 

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(นางจินดา  อุ่นทอง) 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 

 



 

 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เรื่อง กำหนดการเปิดเรียนแบบ On – Site ประจำปีการศึกษา 2565 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยบริการพิชัย 
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  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับคนพิการ                       
ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   ซึ ่งจัดการศึกษา                        
ในรูปแบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อม ให้กับบุคคลที่ มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษทางการศึกษา ๙ ประเภท ที่ยังไม่สามารถเข้าไปศึกษาในระบบโรงเรียนได้โดยมีหน้าที่ดำเนินการ
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) จัดสิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประสานงานด้านการศึกษาคนพิการในจังหวัด การจัดการ
ศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จัดการศึกษาให้กับศูนย์การเรียนสำหรับ เด็กในโรงพยาบาล และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงไม่มีการปิดภาคเรียน แต่เนื่องจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ  On – Hand โดยครูนำสื่อการเรียนการสอนไปให้ผู้ปกครองสอนนักเรียนที่บ้ าน ทั้งนี้ในปีการศึกษา 
2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา                      
จากคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติควบคุมโรคอำเภอลับแล (คปก.อ) และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข                     
ระดับอำเภอ (คปสอ.) ลับแล และดำเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา 6 มิติ 20 ข้อ ผ่านระบบบ                       
Thai Stop COVID 2 plus  ผ่านเกณฑ์รับรองอยู่ในเกณฑ์สีเขียว สถานศึกษาจึงประกาศจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ On - Site ในปีการศึกษา๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที ่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยนักเรียนที ่มารับบริการแบบ                         
On – Site ต้องสามารถปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด คือ สามารถเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก
อนามัย และล้างมือด้วยตนเองได้ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงประกาศให้ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันเปิด
แบบ On – Site ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยไม่มีการปิดภาคเรียน 
 

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(นางจินดา  อุ่นทอง) 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 
 



 
 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เรื่อง กำหนดการเปิดเรียนแบบ On – Site ประจำปีการศึกษา 2565 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยบริการท่าปลา 
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           ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับคนพิการ                       
ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้น ฐาน  ซึ ่งจัดการศึกษา                        
ในรูปแบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อม ให้กับบุคคลที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษทางการศึกษา ๙ ประเภท ที่ยังไม่สามารถเข้าไปศึกษาในระบบโรงเรียนได้โดยมีหน้าที่ดำเนินการ
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) จัดสิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประสานงานด้านการศึกษาคนพิการในจังหวัด การจัดการ
ศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จัดการศึกษาให้กับศูนย์การเรียนสำหรับ เด็กในโรงพยาบาล และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงไม่มีการปิดภาคเรียน แต่เนื่องจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ  On – Hand โดยครูนำสื่อการเรียนการสอนไปให้ผู้ปกครองสอนนักเรียนที่บ้าน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 
2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา                      
จากคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติควบคุมโรคอำเภอลับแล (คปก.อ) และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข                     
ระดับอำเภอ (คปสอ.) ลับแล และดำเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา 6 มิติ  20 ข้อ ผ่านระบบบ                       
Thai Stop COVID 2 plus  ผ่านเกณฑ์รับรองอยู่ในเกณฑ์สีเขียว สถานศึกษาจึงประกาศจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ On - Site ในปีการศึกษา๒๕๖๕ ตั ้งแต่วันที ่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  โดยนักเรียนที ่มารับบริการแบบ                         
On – Site ต้องสามารถปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด คือ สามารถเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก
อนามัย และล้างมือด้วยตนเองได้ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงประกาศให้ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันเปิด
แบบ On – Site ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยไม่มีการปิดภาคเรียน 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(นางจินดา  อุ่นทอง) 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 


