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ประวัติศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ ระยะท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544)  โดยกระทรวงศึกษาธิการไดก าหนดแผนและนโยบายให้กรมสามัญ
ศึกษาในสมัยนั้นจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ เพ่ือคอยก ากับดูแลการให้บริการและการเสริมสร้างพัฒนา
การศึกษาเพ่ือคนพิการ ให้มีความพรอมสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับรัฐบาล
ไดเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ จึงไดจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษขึ้นทั่วประเทศ  
เพ่ือรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  โดยในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2543  ในระยะแรกมีส านักงานชั่วคราวตั้งอยู่ภายใน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยมี นางพรประภา  ไทยอุทิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ชลบุรี เป็นผู้ดูแลและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 เป็นคนแรก เมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม  พ.ศ.2543 
 ในปี พ.ศ.2544 กรมสามัญศึกษา โดย ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อธิบดีกรมสามัญ
ศึกษา ไดรับการบริจาคที่ดิน จ านวน 30 ไร่ ที่ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่                
29 พฤษภาคม พ.ศ.2544 จากฯพณฯ ดร.ประโยชน์ เนื่องจ านงค์ คหบดีอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี   
เพ่ือใช้เป็นที่ก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  โดยเริ่มด าเนินการปรับพ้ืนที่
และก่อสร้างอาคารส านักงานและอาคารประกอบ โดยส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมาย
ผู้บริหารสถานศึกษาและขอความร่วมมือในการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ร่วมอ านวยการ ดูแล            
การด าเนินการก่อสร้างดังกล่าว ได้แก่ 
 1. พณฯ ดร.ประโยชน์   เนื่องจ านงค์   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 2. นางสาววัลลิยา         สุวรรณโชติ  รองผู้อ านวยการส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 3. นายสมศักดิ์    ทองเนียม    รองผู้อ านวยการส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 4. นายกิตติ         อัมระนันท์   ผู้อ านวยการโรงเรียนชลราษฎร์อ ารุง 2 
 5. นายจ าโนทย์    ปล้องอุดม    ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี 
 6. นายประคอง     ทับทิม         อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 7. นายสุรัตน์         ไชยชมพู      ผู้อ านวยการส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 8. นางพรประภา   ไทยอุทิศ   ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี   
  9. นายวิรัตน์  อยู่เลิศ ครโูรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 10.นายศุภมิต  ใจโทน ครโูรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 11.นางจรีรัตน์  ไกรเพ็ชร์ ครโูรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 12.นายสุมิน  กาฬภักด ี ครโูรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุร ี
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ภาพประกอบเริ่มการก่อสร้างศูนย์ฯ ในอดีต ปี พ.ศ.2543 
 
  ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2545 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นางสรวีย์  ดอกกุหลาบ                   
มารักษาการในต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12  และต่อมาด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าศูนย์ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 
 ในปี พ.ศ.2552 ได้รับบริจาคที่ดิน จ านวน 1 ไร่ 73 ตารางวา ที่ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี จากนางบุญชู   ม่วงไหมทอง เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการสัตหีบ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มีบทบาทหน้าที่และภารกิจหลัก คือ      
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมทางการศึกษาให้แก่คนพิการทุกประเภท 
ตลอดจนเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ การฝึกอบรมให้ความรู้ทางการศึกษาพิเศษแก่ผู้ปกครอง 
บุคลากรทางการศึกษา อาสาสมัคร ชุมชนและท้องถิ่น  เพ่ือการพัฒนาทางการศึกษาพิเศษอย่างทั่วถึง
และครบถ้วน โดยมีเครือข่ายที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการในอีก 7 จังหวัดในภาคตะวันออก  
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแกว ปราจีนบุรี และนครนายก  
  จากปรัชญาที่ว่า “มีคนพิการที่ไหน มีเราที่นั่น” ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี จึงมีการออกให้บริการในเชิงรุก เพ่ือให้ครอบคลุ มและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในเขตจังหวัดชลบุรี             
โดยจัดในรูปแบบของหน่วยบริการ ได้แก่  
  1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการสัตหีบ 
 2) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  หน่วยบริการบ่อทอง  
 3) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  หน่วยบริการหนองปรือ 
 4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  หน่วยบริการพนัสนิคม-พานทอง 
  5) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  หน่วยบริการเมืองชลบุรี 
 6) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  หน่วยบริการศรีราชา 
  และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยาบาลชลบุรี, ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว(พัทยา), ศูนย์การเรียนลูกพิเศษ
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกพัทยา , ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต
บุคคลออทิสติกชลบุรี, ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ และศูนย์การเรียนเด็กพิเศษเทศบาลเมือง
หนองปรือ 
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ชือ่สถานศึกษา 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
 
อักษรย่อ 
 “ศกศ.12” 
 
สถานที่ตั้ง 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 701  หมูท่ี ่3   
ถนนประโยชน์ เนื่องจ านงค์ 9  ต าบลหนองชาก  อ าเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20170
โทรศัพท์ : 038–202000  โทรสาร : ต่อ 103   โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  080-6469002, 081-5890717 
Website : http://www.secchonburi.go.th Email: choncenter12@hotmail.com 

 
แผนที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะท่ีตั้งของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ใกล้ชุมชน วัด สถานศึกษา 
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สัญลักษณ์ประจ าของสถานศึกษา 
 
 

 รูปเสมาธรรมจักรสีเหลืองวางอยู่เหนือรูปดอกแก้วกัลยา  
รูปดอกแก้วกัลยาสีฟ้าหม่นกลีบดอก 2 ชั้นๆ ละ 5 กลีบ  
อยู่ภายในวงกลมพ้ืนสีเขียวแก่  เส้นรอบวงสีเหลือง 

 
 
สีประจ าสถานศึกษา 

 สีเขียว   คือ  สีแห่งความเจริญงอกงามสดใสเปรียบเหมือนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม 
 สีทอง     คือ  สีแทนความมีค่าเปรียบเหมือนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เป็นบุคคลที่มี
คุณค่าแก่ประเทศชาติและสังคม 

 
ต้นไม้ประจ าสถานศึกษา 
  ต้นประดู่ป่า 
 
ปรัชญา 
  ‘‘มีคนพิการที่ไหน มีเราที่นั่น’’ เราเล็งเห็นถึงความส าคัญของคนพิการ เพราะคนพิการสามารถ
พัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมกับคนทั่วไปได้ หากพวกเขาได้รับการพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง 
 
ค าขวัญ 
 สะอาด  แจ่มใส  น่ารักใคร่  มีความสุข 
 ช่วยเหลือตนเองได้  อยู่ร่วมกันในสังคม 

  
อัตลักษณ์ 
  พัฒนาการเด่น  เน้นทักษะชีวิต 
 
เอกลักษณ์ 
  แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผู้เรียนพัฒนา  ชุมชนอาสาร่วมใจ 
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วิสัยทัศน์ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม        
และเตรียมความพร้อมส าหรับคนพิการที่มีมาตรฐานและคุณภาพอย่างทั่วถึงด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) 
และเตรียมความพร้อม เพ่ือส่งต่อโรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. พัฒนา ให้ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้าน
การศึกษาส าหรับคนพิการ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 4. จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทาง
การศึกษา 
 5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 
เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 4. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 5. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้บริการส่งต่อ 
อย่างเป็นระบบ 
 6. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
มีส่วนร่วมและพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
 
กลยุทธ์ 
 1. เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน 
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงขยายโอกาสและสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี   มีการกระจายอ านาจการบริหารงาน 
โดยมีกลไกการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหาร และบุคลากร ตามโครงสร้าง               
แบ่งส่วนงานออกเป็น 6 กลุ่มงาน ประกอบด้วย   
  1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ (ภายใน)              
  2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ (ภายนอก)   
  3. กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนงาน  
  4. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ       
  5. กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
  6. กลุ่มบริหารงานบุคคล  



                                                                                 8 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 

 
        

 

          
 

                               

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

** หมายเหตุ งานฝากเพื่อการบริหารจดัการ 

1. งานแผนปฏิบัตกิารและสารสนเทศ 
2. งานทะเบียนนักเรียน 

3. งานวัดผลและประเมินผล 

4. งานบริการชว่ยเหลือระยะแรกเร่ิม
(EI) และเตรียมความพร้อม 
5. งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
6. งานให้ค าปรึกษา แนะแนวและส่งตอ่ 
7. งานระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน** 
8. งานกิจกรรมนักเรียน 
9. งานวิจัยทางการศึกษา 
10. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
11. งานนิเทศ  ติดตามประเมินผลและ 
    รายงานผล 
12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
2. งานส่งเสริม  สนับสนนุการจัดการ   
    เรียนรว่ม/เรียนรวม และการจัด      
    การศกึษาในห้องเรียนคู่ขนาน 
3. งานจัดการศึกษาให้เด็กเจ็บป่วย     
    เร้ือรังในโรงพยาบาล 
4. งานบริการสิ่งอ านวยสะดวก  สื่อ 
    บรกิารและความช่วยเหลอือืน่ใด                
    ทางการศึกษา 
5. งานส่งเสริม  สนับสนนุการฟื้นฟ ู
    สมรรถภาพคนพกิารโดยครอบครวั 
    และชุมชน 
6. งานพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแล        
   คนพกิาร บุคลากรและผู้ที่เกีย่วขอ้ง 
7. งานหน่วยบรกิาร 
8. งานนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลและ 
    รายงานผล 
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑. งานแผนปฏิบัตกิารและ  
    สารสนเทศ 
๒. งานสรรหา  บรรจ ุ และแต่งตั้ง 
๓. งานทะเบียน  ประวัติบุคลากร 
๔. งานพัฒนาครูและบุคลากร 
๕. งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
๖. งานวินัยและรักษาวินยั 
๗. งานพิจารณาความดี ความชอบ 
๘. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๙. งานมาตรฐานวิชาชพีและ 
    วิทยฐานะ 
๑๐. งานนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล 
๑๑. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 

1. งานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 
2. งานการเงิน 
3. งานบัญชี 
4. งานพัสดุและสินทรัพย ์
5. งานระบบควบคุมภายใน 
6. งานนิเทศ   ติดตาม ประเมินผล 
   และรายงานผล 
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
2. งานอาคารสถานที ่
3. งานรักษาความปลอดภยั 
4. งานยานพาหนะ 
5. งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่ายและ 
    วิเทศสัมพันธ ์
6. งานอนามัยและโภชนาการ 
7. งานธุรการ และสารบรรณ 
8. งานนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล 
    และรายงานผล 
9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. งานแผนปฏิบัตกิารและสารสนเทศ 
2. งานแผนงานและจัดตั้งงบประมาณ 
3. งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
4. งานเลขานุการ คณะกรรมการ 
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. งานโสตทัศนูปกรณ์** 
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา**   
7. งานประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่. * 
8 งานระดมทุนและทรัพยากร** 
9. งานนิเทศ   ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล 
10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานวิชาการ (ภายใน ) กลุ่มบริหารงานวิชาการ(ภายนอก) กลุ่มนโยบายและแผนงาน 

นักเรียนพิการในศูนย์ฯ / หน่วยบริการ / ทีบ่้าน / โรงพยาบาล/ เรียนรวม /  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาสาสมัคร / ผู้ปกครอง  ผู้ดูแลคนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 

คณะอนุกรรมการการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัดชลบรุี 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  
 
 บทบาทที่ 1  จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention: EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
อนุบาล  โรงเรียนเรียนร่วม  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ด าเนินการโดยให้มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) แผนการสอนรายบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) 
รวมทั้งจัดให้บริการตามแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  (Individualized Family 
Service Plan : IFSP) จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดท าแผน ให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านต่างๆ ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องแต่ละประเภท 
ด้วยการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน/ข้อมูลทั่วไป (จากการสัมภาษณ์ สังเกตและสืบค้นจากแฟ้มประวัติของ
คน พิ ก าร ) ก ารคั ด ก รอ งป ระ เภ ท ความ พิ ก ารท างก ารศึ กษ า  (ต าม แบ บ คั ด ก รอ งขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ) การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน โดยประเมินศักยภาพของคนพิการ จัดหาสื่อ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การประเมินความก้าวหน้า  
สรุปพัฒนาการของคนพิการแต่ละคน การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการส่งต่อคนพิการไปรับ
บริการที่เหมาะสม เช่น บริการทางการแพทย์ โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ เป็นต้น 
 บทบาทที่ 2  จัดระบบการเปลี่ยนผ่านส าหรับคนพิการ (Transition) 
 ด าเนินการโดยค านึงถึงความต้องการของคนพิการในลักษณะความต้องการด้าน
สภาพแวดล้อม ช่วงระยะเวลาในสภาพแวดล้อมหนึ่งไปสู่สภาพแวดล้อมหนึ่ง เช่น จากบ้านไปสู่
โรงเรียน/โรงพยาบาล/สถานที่อ่ืนๆ ตามความต้องการจ าเป็น โดยจะต้องให้คนพิการ/ผู้ปกครอง           
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับคณะบุคคล สหวิชาชีพ เพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านของคนพิการ                
มีข้อจ ากัดน้อยที่สุด  เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้มากท่ีสุด 
 บทบาทที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการเรียนร่วม   
 ด าเนินการโดยส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ
เรียนร่วมของสถานศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการศึกษา จัดตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินงานให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษา
แต่ละคนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จัดการเรียน
การสอนให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษาโดยการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
แผนการสอนรายบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษา อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
ด าเนินการส่งเสริม แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนร่วมให้ดียิ่งข้ึน 
 บทบาทที่  4  จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน  การจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมถึงการจัดบุคลากร 
 ด าเนินการโดยจัดท า จัดหา ประสานงาน ตลอดจนจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุนบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน แก่คนพิการ ครอบครัว สถานศึกษาและทุกภาคส่วนใน
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จังหวัดที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตั้งอยู่ จัดให้มีการส่งเสริมการผลิต การให้บริการค าปรึกษา การพัฒนา
องค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนส าหรับคนพิการแต่ละประเภท   
 บทบาทที่ 5 พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
 ด าเนินการโดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการแก่ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เก่ียวข้อง จัดท าหลักสูตร และคู่มือการฝึกอบรมด้านการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ จัดสื่อเพ่ือเผยแพร่ความรู้  ส่งเสริมให้มีการผลิตคู่มือและเอกสารทาง
วิชาการ จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างวิทยากรแกนน า และครูต้นแบบด้านการศึกษาส าหรับ
คนพิการ จัดหาทุนศึกษาต่อและศึกษาดูงานแก่บุคลากรทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมสถาบันที่ผลิต
บุคลากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่มี
ผลงานดีเด่นด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 บทบาทที่ 6  ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน  (Community Based 
Rehabilitation: CBR) ด้วยกระบวนการทางการศึกษา 
 ด าเนินการโดยจัดกระบวนการทางการศึกษาให้สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพหรือ
ความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น ให้คนพิการได้มีโอกาสท างานหรือด ารงชีวิตในสังคม
ทัดเทียมคนปกติ โดยการให้ครอบครัว และชุมชนเป็นหลักในการดูแลคนพิการ เพ่ือสนองความ
ต้องการจ าเป็นที่แท้จริงของคนพิการ เพราะกิจกรรมในชุมชนมีหลากหลายท าให้มีความสุขในการ
ด ารงชีวิตมากกว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการให้บริการช่วยเหลือคนพิการ
และมีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับสถาบันที่ให้บริการช่วยเหลือด้วย เพราะผู้ปกครองจะไม่
รู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้งให้รับภาระอยู่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ 
ได้แก่ พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว พัฒนาการด้านการใช้มือและตา พัฒนาการด้านการใช้ภาษา 
พัฒนาการด้านความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง  และพัฒนาการ
ทางด้านสังคม  ซึ่งส่งผลให้คนพิการสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองจนสามารถลดระดับความ
พิการ  เมื่อได้รับการดูแลช่วยเหลือจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 บทบาทที่ 7  เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับ 
คนพิการ   
 ด าเนินการโดยรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล สถิติ สารสนเทศ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี ทะเบียนคนพิการ ข้อมูลการได้รับบริการทางการศึกษาและ
อาชีพของคนพิการ จัดท าฐานข้อมูลความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาของคนพิการเป็นรายบุคคล รวบรวมแหล่งความรู้ ผู้ เชี่ยวชาญ 
หน่วยงานที่ให้บริการส าหรับคนพิการในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาพิเศษและ
สถานศึกษาในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประสานข้อมูลกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของคนพิการ
และสร้างเสริมเจตคติต่อคนพิการในทางที่สร้างสรรค์ 
  บทบาทที่ 8  บทบาทหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนของศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.
2553    ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ่127 ตอนพิเศษ 95 ง ณ 6 สิงหาคม 2553  
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ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 1. นายคมกริช สิงห์โตทอง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. พระครูวิสาลธรรมทัศน์     กรรมการ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  
 3. นายสมพงษ์      จิตรสม กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 4. นายประจวบ   ผิวบาง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 5. นายสุระ    เขินอ านวย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 6. นายประพนธ์   จิรหฤทัย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 7. นางสาววิยะดา   วีระโพธิ์ประสิทธิ์  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8. นางนิจจารีย์   เนื่องจ านงค ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9. นางวาริน สิงห์โตทอง   กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10. นางอ าไพ พลพิสิฐกุล กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา 
 11.นางมลธดี กอประเสริฐ กรรมการ ผู้แทนศิษย์เกา่ 
 12. นางวีณา อติกานต์กุล กรรมการ ผู้แทนองค์การชุมชน 
 13.นางชนัต ขจรเกียรติคุณ กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง 
 14. นางสาวอุษณีษ์    จิตรสม กรรมการ  ผู้แทนครู  
   15. นางสาวทักษิณา ชว่ยบ ารงุ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12    
      จังหวัดชลบุรี   กรรมการและเลขานุการ    
 

 
 
 
 
 

1. นางพรประภา  ไทยอุทิศ   ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ.2543 - พ.ศ.2545 
2. นางสรวีย์  ดอกกุหลาบ    ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ.2545 - พ.ศ.2561 
3. นางสาวทักษิณา   ช่วยบ ารุง ด ารงต าแหน่ง  พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าเนียบผู้บริหาร 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 
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ข้อมูลหน่วยบริการและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มีการออกให้บริการในเชิงรุก เพ่ือให้
เกิดความครอบคลุมและให้บริการได้อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยจัดให้บริการใน
ลักษณะของหน่วยบริการและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ประกอบด้วย  
 
ข้อมูลหน่วยบริการ 

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการสัตหีบ 
  สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 117/81 หมู่ 5 ต าบลพลูตาหลวง 
         อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20180 
     โทรศัพท์ 038-070606, มือถือ 087-6082619 
     Website: www.secchonburi.go.th/sattahip 
 
 ประวัติการจัดตั้ งศูนย์การศึกษาพิ เศษ  เขตการศึกษา 12  หน่วยบริการสัตหี บ                          
  เมื่อปี พ.ศ.2552 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  ได้รับมอบที่ดิน
บริจาคจาก นางบุญชู  ม่วงไหมทอง จ านวน 1 ไร่ 73 ตารางวา ที่ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี              
หน่วยบริการสัตหีบ และเปิดรับนักเรียนเข้ารับบริการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552  ปัจจุบันมี
บุคลากรประจ าการ จ านวน 8 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู 2 คน  พนักงานราชการ  3 คน และพ่ี
เลี้ยงเด็กพิการ  3 คน 
 ข้อมูลอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง 
  1. อาคารบุญอุทิศ   1  หลัง (ได้รับการสนับสนุนจากกองพลนาวิกโยธิน สมาคม 
จัสเตอร์ แคร์  ฟอร์ คิด  สมาคมพัทยา สปอร์ต คลับ หจก. สัตหีบแก๊ส จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธินจ ากัด) 
  2. อาคารโรงอาหาร  1  หลัง  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธินจ ากัด) 
  3. ห้องน้ า   6    ห้อง  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างจากชมรม
พุทธฯสิริกิติ ์3 ห้อง,ชมรมนกกรงหัวจุก 1 ห้อง, คุณครูมาริสา ชุมเกษียร 1 ห้อง และนางสาวจรรยา  
ม่วงไหมทอง 1 ห้อง) 
   4. หอพระ   1    หลัง 
  5. เสาธง   1  เสา 
  6. แท็งก์น้ าพร้อมระบบประปา 
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2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการบ่อทอง 
  สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ 1 ถนนหนองใหญ่–ปรกฟ้า  
     ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  20270 
     โทรศัพท์ 080-6379101, 089-6024280 
     Website: www.secchonburi.go.th/bothong 
 
 ประวัติการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 หน่วยบริการบ่อทอง                          
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการบ่อทอง ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 
พ.ศ.2553 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ให้ยืมใช้อาคารส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอบ่อทอง(เดิม)  เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี (หน่วยบริการบ่อทอง) โดยเปิด            
รับนักเรียนเข้ารับบริการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553  ปัจจุบันมีบุคลากรประจ าการ จ านวน 3 
คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู 2  คน  และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  1  คน 
 
 
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการหนองปรือ 
  สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ 
     199 หมู่ 10 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง  
     จังหวัดชลบุร ีรหัสไปรษณีย์ 20150 
     โทรศัพท์ 086-8240510, 097-3201892 
 
 ประวัติการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 หน่วยบริการหนองปรือ                        
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการหนองปรือ ก่อตั้งขึ้น 
เมื่อปี พ.ศ.2558 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ให้ยืมใช้อาคารส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเปิดรับ
นักเรียนเข้ารับบริการเมื่อ พ.ศ. 2558  ปัจจุบันมีบุคลากรประจ าการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
ข้าราชการครู  2 คน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน 
 
 
 
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการเมืองชลบุรี 
  สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ให้ค าปรึกษาเด็กพิเศษโรงเรียนภักดีพรรณ    
     72/2 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง  
     จังหวัดชลบุร ี รหัสไปรษณีย์ 20130 
     โทรศัพท์ 085-4319515,081-0362900 
     facebook.com/SEC12muangchon 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 ประวัติการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 หน่วยบริการเมืองชลบุรี                       
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการเมืองชลบุรี ก่อตั้งขึ้น 
เมื่อปี พ.ศ.2560 และเปิดรับนักเรียนเข้ารับบริการ ปัจจุบันมีนักเรียน จ านวน 12 คน  มีบุคลากร
ประจ าการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู  2  คน และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน 
 
 
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการพานทอง-พนัสนิคม 
  สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
    เทศบาลต าบลหนองต าลึง   
     101 หมู่ 2  ต าบลหนองกะขะ  อ าเภอพานทอง  
     จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20160 
     โทรศัพท์มือถือ 084-1377021, 085-9265474 
 
 ประวัติการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 หน่วยบริการพานทอง-พนัสนิคม                       
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการพานทอง-พนัสนิคม             
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2560 โดยไดร้ับความอนุเคราะห์จากอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน เทศบาลต าบลหนองต าลึง  ให้ยืมใช้อาคารส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                
โดยเปิดรับนักเรียนเข้ารับบริการเมื่อ พ.ศ. 2560  ปัจจุบันมีบุคลากรประจ าการ จ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย ข้าราชการครู1 คน พนักงานราชการ  1  คน และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน 
 
 
 
6. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการศรีราชา 
  สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่ อาคารอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ว่าการอ าเภอศรีราชา  

    เลขที่ 21  ต าบลศรีราชา  อ าเภอศรีราชา  
     จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20110 
     โทรศัพท์มือถือ 080-4099343 
     facebook.com/SEC12sriracha 
 
 ประวัติการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 หน่วยบริการศรีราชา                       
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการศรีราชา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ.2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาล
ต าบลหนองต าลึง ให้ยืมใช้อาคารส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเปิดรับ
นักเรียนเข้ารับบริการเมื่อ พ.ศ. 2561  ปัจจุบันมีบุคลากรประจ าการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
พนักงานราชการ  2  คน และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน 
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

ข้อมูลศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 

1. ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาลชลบุรี 
  สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลชลบุรี ชั้น 4 
     อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
     เลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง  
     จังหวัดชลบุรี 20000   โทรศัพท์ 0-3893-2237  
     ส านักงานกุมารเวชกรรม 0-3893-2277 – 8 
     โทรสาร 0-3893-2275 
     Website: www.secchonburi.go.th/hospital 
     facebook : @SEC12Chonburi/ศูนย์การเรียนเด็กป่วยชลบุรี 
 
 ประวัติการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 หน่วยบริการสัตหีบ 
  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 มาจนถึงปัจจุบันโดยความร่วมมือของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรี แผนกกุมารเวชกรรม เพ่ือให้บริการ
แก่เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลชลบุรีเป็นระยะเวลานานและไม่สามารถเข้า
เรียนในระบบปกติได้ หรือเข้าเรียนได้แล้วแต่ไม่สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ผลจากการเจ็บป่วย
เรื้อรังเด็กจะได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายที่ต้องได้รับความเจ็บปวดอันเนื่องมาจากภาวะของ
โรคหรือการบ าบัดรักษา จากสาเหตุดังกล่าวเป็นเหตุให้เด็กเหล่านี้ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน 
ได้รับการศึกษาไม่ต่อเนื่อง บางส่วนไม่สามารถเข้าเรียนได้  เป็นเหตุให้ขาดโอกาสทางการศึกษาซึ่งเด็ก
กลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ตามการ
จ าแนก 9 ประเภทความพิการของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552)  มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา ต้องการการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เฉพาะและเหมาะสม  
โครงการศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลจึ งนับเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ
สนองตอบให้กับเด็กวัยเรียนกลุ่มนี้  ปัจจุบันมีบุคลากรประจ าการ จ านวน 4 คน  ประกอบด้วย 
ข้าราชการครู 2 คน  พนักงานราชการ 1 คน และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน 
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

ข้อมูลศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการในจังหวัดชลบุรี เครือข่ายในความรับผิดชอบ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

1. ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกพัทยา   
   สถานที่ตั้ง/ที่อยู่  เลขที่ 186/24  ซอยสุขุมวิทพัทยา 46 หมู่ 9 ต าบล หนองปรือ  
อ าเภอ บางละมุง  จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  20150 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุภางค์  ส าฤทธิ์   ต าแหน่ง  ประธานศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกพัทยา 
มูลนิธิออทิสติกไทย พัทยา 
 2. ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกชลบุรี 
   สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ เลขท่ี 110 /4 หมู่ 4  ต าบลอ่างศิลา  ถนนอ่างศิลา  อ าเภอเมือง
ชลบุรี  จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000  โทรศัพท ์0-3832-4517   
E-mail: araya-13 @hotmailcom  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอารยา  แดงแสง  ต าแหน่ง ประธานศูนย์  
เบอร์โทรศัพท์ 06-1624-1936 

3. ศูนย์การเรียนลูกพิเศษเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
   สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
รหัสไปรษณีย์  20150 โทรศัพท์ 08-5060-1992 
ผู้รับผิดชอบ  นางพรทิพย์   ตันติวงศ์เจริญ  ต าแหน่ง  ประธานชมรมผู้ปกครองลูกพิเศษเทศบาลนคร
เจ้าพระยาสุรศักดิ์  เบอร์โทรศัพท์ 08-5060-1992 

4. ศูนย์ ไอ แอล ซี เพื่อเด็กพิเศษ จังหวัดชลบุรี   
   สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ เลขท่ี 81/6 หมู่  4 ต าบล อ่างศิลา อ าเภอ เมือง จังหวัดชลบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 20000   โทรศัพท์ 081-713-6363   
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมยุรี สวสัดี  ต าแหน่ง ประธานศูนย์ ไอ แอล ซี เพ่ือเด็กพิเศษ จังหวัดชลบุรี                       
เบอร์โทรศัพท์  081-713-6363 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:.araya-13@hotmailcom


                                                                                 17 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
  
ด้านสถานศึกษา 

1. ระดับประเทศ  จ านวน 2 รางวัล  
ล าดับ สถานศึกษา ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” 
ประจ าปี 2563 ระดับเกียรติบัตร
ดีเด่น ปี2  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
(กสร.)  

2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

ได้รับการรับรองผลการด าเนินงาน
เป็นสถานศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว 

ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 

 
2. ระดับภูมิภาค จ านวน 2 รางวัล 

ล าดับ สถานศึกษา ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

รางวัล “ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน” ประจ าปี 2563  
ระดับทอง 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2   

 
ล าดับ สถานศึกษา ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

รางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขัน 
CAR-RALLY “กิจกรรมศูนย์
การศึกษาพิเศษสัญจร” 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 12 

 
3. ระดับจังหวัด จ านวน 1 รางวัล  

ล าดับ สถานศึกษา ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุร ี

โล่เชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า “ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนกิจกรรมภายในงานคน
พิการสากล จังหวัดชลบุรีอย่าง
สม่ าเสมอ” เนื่องในงานวันคนพิการ
สากลจังหวัดชลบุรี ประจ าปี 2563 ” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
 

 
 

รางวัล/ผลส าเร็จที่ไดร้บั 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

เอกสารประกอบ 
 

 รางวัลด้านสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 รางวัลด้านสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รางวัล “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” 
ประจ าปี 2563 ระดับทอง 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2   

รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจ าปี 2563 ระดับเกียรติบัตรดีเด่น ปี 2  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 

 รางวัลด้านสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันCAR-RALLY “กิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษสัญจร” 
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา 12 
 


