
๑ 
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๒ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

ค ำน ำ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดท าข้ึนเพ่ือก าหนดเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
บริหารจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาฉบับนี้ เกิดขึ้นโดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชนร่วมพิจารณา ในการวิเคราะห์สถานภาพ สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวนโยบายการจัดการศึกษา โดยยึดนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ
มาตรฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการบริหารและปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
บังเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ได้วางไว้ทุกประการ  
 ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนที่ให้ความร่วมมือ
ในการคิด วิเคราะห์ งบประมาณ แผนงาน/โครงการ อันน าไปสู่การปฏิบัติงาน และการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ส าเร็จด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ทุก
ประการ 
  
                                                                    
  
                                                             (นางสาวทักษิณา  ช่วยบ ารุง) 
                                             ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๑๒  จังหวัดชลบุร ี
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แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

บทน ำ 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัด
ชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ด าเนินการโดยค านึงถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาและ
บริบทของสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง  
สิ่งแวดล้อม  และเทคโนโลยี ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ การปฏิรูปในทศวรรษที่สอง มาตรฐาน
การศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคม
อาเซียนและสังคมโลกเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษที่จะด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดโดยมีการศึกษาเอกสารต่างๆ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้ 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๒. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
๕. แผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗. แผนปฏิบัติราชการของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
๘. ยุทธศาสตร์และจุดเน้นส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
คณะกรรมการจัดท าแผนได้ศึกษาเอกสารกรอบแนวคิดและวิเคราะห์ออกมาเป็นประเด็น

ส าคัญต่าง ๆเพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาเป็น
ทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

         

บทท่ี ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำนของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒ จังหวัดชลบุรี 

ประวัติศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ  ระยะที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๔)  โดยกระทรวงศึกษาธิการไดก าหนดแผนและนโยบายให้ 
กรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ เพ่ือคอยก ากับดูแลการให้บริการและการ
เสริมสร้างพัฒนาการศึกษาเพ่ือคนพิการ ให้มีความพรอมสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับรัฐบาลได้เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ จึงไดจัดตั้งศูนย์การศึกษา
พิเศษขึ้นทั่วประเทศเพ่ือรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
๑๒ จังหวัดชลบุรี ในระยะแรกมีส านักงานชั่วคราวตั้งอยู่ภายในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยมี 
นางพรประภา ไทยอุทิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี เปนผูดูแลและปฏิบัติหน้าที่ผูบริหาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คนแรกเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ในการจัดหาที่ตั้งถาวร กรมสามัญศึกษาโดย ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อธิบดี          
กรมสามัญศึกษา  ได้รับการบริจาคที่ดิน จ านวน ๓๐ ไร่ ที่ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ จาก พณฯ ดร.ประโยชน์ เนื่องจ านงค์  คหบดีอ าเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารส านักงานและเป็นที่ตั้งจวบจนถึงปัจจุบัน  โดยมีนางสรวีย์    
ดอกกุหลาบ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 และในปี พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้เริ่มด าเนินการปรับพ้ืนที่ และก่อสร้างอาคารส านักงานและอาคาร
ประกอบ  โดยส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี  ได้มอบหมายผู้บริหารสถานศึกษาและขอความร่วมมือ
ในการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ร่วมอ านวยการ ดูแลการด าเนินการก่อสร้างดังกล่าว ได้แก่ 

       ๑. พณฯ ดร.ประโยชน์   เนื่องจ านงค์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
      ๒. นางสาววัลลิยา สุวรรณโชต ิ รองผู้อ านวยการส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี 
       ๓. นายสมศักดิ์  ทองเนียม            รองผู้อ านวยการส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี  
      ๔. นายกิตติ            อัมระนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชลราษฎร์อ ารุง ๒ 
       ๕. นายจ าโนทย์ ปล้องอุดม            ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี 
      ๖. นายประคอ             ทับทิม  อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 ๗. นายสุรัตน์              ไชยชมพู ผู้อ านวยการส านักงานสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี  

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางพรประภา  ไทยอุทิศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดชลบุรี  ปฏิบัติหน้าที่หวัหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี  จัดส่งบุคลากร
จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี  มาสนับสนุนและควบคุมดูแลการก่อสร้าง จ านวน ๔ คน ได้แก่   

๑. นายวิรัตน ์   อยู่เลิศ 



๒ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

๒. นายศุภมิต   ใจโทน 

๓. นางจรีรัตน์   ไกรเพ็ชร์ 
๔. นายสุมิน    กาฬภักดี 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี มีบทบาทหน้าที่และภารกิจหลัก คือ  
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมทางการศึกษาให้แก่คนพิการทุกประเภท  
ตลอดจนเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ การฝึกอบรมให้ความรู้ทางการศึกษาพิเศษแก่ผู้ปกครอง 
บุคลากรทางการศึกษา อาสาสมัคร ชุมชนและท้องถิ่น  เพื่อการพัฒนาทางการศึกษาพิเศษอย่างทั่วถึง 
และครบถ้วน  โดยมีเครือข่ายที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการในอีก ๗  จังหวัดในภาคตะวันออก  
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแกว ปราจีนบุรี และนครนายก  โดยให้บริการแก่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กพิการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันไปแล้วกว่า ๒,๒๖๐ คน 

  จากปรัชญาที่ว่า “มีคนพิการที่ไหน มีเราที่นั่น” ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ 
จังหวัดชลบุรี จึงมีการออกให้บริการในเชิงรุก เพ่ือให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในเขตจังหวัดชลบุรี             
โดยจัดในรูปแบบของหน่วยบริการ ได้แก่  

  ๑) ศนูย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการสัตหีบ 

 ๒) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการบ่อทอง  
 ๓) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการหนองปรือ 

 ๔) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการพนัสนิคม-พานทอง 
  ๕) ศนูย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี  หน่วยบริการเมืองชลบุรี 
 ๖) ศนูย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี  หน่วยบริการศรีราชา 

  และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จ านวน ๗ แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนส าหรับเด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลชลบุรี, ศูนย์การเรียนรู้ฟ้ืนฟูเด็กพิการโดยครอบครัว(พัทยา), ศูนย์การเรียนลูก
พิเศษเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกพัทยา , ศูนย์ส่งเสริมทักษะ
ชีวิตบุคคลออทิสติกชลบุรี, ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ และศูนย์การเรียนเด็กพิเศษเทศบาลเมือง
หนองปรือ 
 

ประวัติกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนส ำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังโรงพยำบำลชลบุรี  
ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันโดยความร่วมมือของศูนย์การศึกษาพิเศษ       

เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรี แผนกกุมารเวชกรรม  เพ่ือให้บริการแก่เด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลชลบุรีเป็นระยะเวลานานและไม่สามารถเข้าเรียนในระบบ
ปกติได้ หรือเข้าเรียนได้แล้วแต่ไม่สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ผลจากการเจ็บป่วยเรื้อรังเด็กจะได้รับ
ผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายที่ต้องได้รับความเจ็บปวดอันเนื่องมาจากภาวะของโรคหรือการบ าบัดรักษา 
จากสาเหตุดังกล่าวเป็นเหตุให้เด็กเหล่านี้ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ได้รับการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 



๓ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

บางส่วนไม่สามารถเข้าเรียนได้  เป็นเหตุให้ขาดโอกาสทางการศึกษาซึ่งเด็กกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มเด็กที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ตามการจ าแนก ๙ ประเภทความพิการทาง
การศึกษาที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา ต้องจัดการศึกษาในรูปแบบที่เฉพาะและเหมาะสม  
โครงการศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลจึงนับเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตอบ
ให้กับเด็กวัยเรียนกลุ่มนี้ 

 

ประวัติกำรจัดตั้งศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒ จังหวัดชลบุรี หน่วยบริกำรสัตหีบ                           
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ ก่อตั้งขึ้นบนที่ดินของ

นางบุญชู ม่วงไหมทอง ข้าราชการบ านาญ โดยได้มอบที่ดินให้กับทางราชการ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ โดยกระทรวงการคลังได้มอบให้
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

 
ประวัติกำรจัดตั้งศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒ จังหวัดชลบุรี หน่วยบริกำรบ่อทอง                           

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี สาขาบ่อทอง ก่อตั้งขึ้น ณ 
อาคารส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอบ่อทอง (เดิม) เลขที่ ๖๑ หมู่ ๑  ถนนหนองใหญ่ – ปรกฟ้า ต าบล
บ่อทอง  อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี สาขาบ่อทอง  
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ให้ยืมใช้อาคาร
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอบ่อทอง (เดิม) เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๑๒  จังหวัดชลบุรี สาขาบ่อทอง 
 

ประวัติกำรจัดตั้งศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒ จังหวัดชลบุรี หน่วยบริกำรหนองปรือ 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒  จังหวัดชลบุรี  (หน่วยบริการหนองปรือ)  ก่อตั้ง
ขึ้น ณ อาคารสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ เลขที่  ๑๙๙  หมู่ ๑๐  ต าบลหนองปรือ  อ าเภอบาง 
ละมุง  จังหวัดชลบุรี  ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองหนองปรือ ให้ยืมใช้อาคารสาธารณสุข
เทศบาลเมืองหนองปรือ  เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัด
ชลบุรี (หน่วยบริการหนองปรือ)  
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี (หน่วยบริการหนองปรือ)  เปิด
ให้บริการเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘  พ.ศ.  โดยให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความ
พร้อมให้กับเด็กพิการ  
 
 
 
 



๔ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

ประวัติกำรจัดตั้งศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒ จังหวัดชลบุรี หน่วยบริกำรพำนทอง-พนัส
นิคม 

 เนื่องด้วยในพ้ืนที่อ าเภอพนัสนิคม มีเด็กพิการเป็นจ านวนมาก  และผู้ปกครองไม่สะดวก 
ที่จะพาเด็กมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒ ซึ่งตั้งอยู่ที่อ าเภอบ้านบึง  ระยะทาง
จากอ าเภอพนัสนิคมถึงอ าเภอบ้านบึง  มีระยะทาง ๔๐  กิโลเมตร  และผู้ปกครองก็มีฐานะยากจนท าให้มี
ปัญหาในเรื่องค่าเดินทางอีกด้วย  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี  จึงได้ประสาน
กับเทศบาลต าบลหมอนนาง  เพ่ือขอใช้พ้ืนที่ในการจัดตั้งหน่วยบริการพนัสนิคมขึ้น ณ อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหมอนนาง  วัดหมอนนาง หมู่ที่ ๙ ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  เนื้อที่  
ประมาณ ๒๐๐ ตารางวา   
 ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๖๑  พบว่ามีจ านวนเด็กพิการเพ่ิมขึ้นในเขตพ้ืนที่อ าเภอพานทอง  จึงได้
ท าการย้ายหน่วยบริการพนัสนิคมไปตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลต าบล
หนองต าลึง เนื้อท่ี ประมาณ ๑๐๐ ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพนัสนิคมและอ าเภอพานทอง    
 

ประวัติกำรจัดตั้งศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒ จังหวัดชลบุรี หน่วยบริกำรเมืองชลบุรี 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒  จังหวัดชลบุรี  หน่วยบริการเมืองชลบุรี  ก่อตั้งขึ้น 
ภายในโรงเรียนภักดีพรรณ สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เลขที่  ๗๒/๒  หมู่ ๔  
ถนนสุขุมวิท ต าบลห้วยกะปิ  อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒ 
จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการเมืองชลบุรี  ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ และภาคเอกชน 
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒  จังหวัดชลบุรี และ 
โรงเรียนภักดีพรรณ เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษ ลงนามโดย นางสรวีย์  ดอกกุหลาบ ผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒  จังหวัดชลบุรี และ ดร.วัลยา ภูมิภักดีพรรณ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
ภักดีพรรณ  
 เปิดให้บริการเมื่อวันที่  ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
และเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณการ
ตามทักษะการเรียนรู้ โดยให้บริการส าหรับเด็กในพื้นที่อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี    
 
ประวัติกำรจัดตั้งศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒ จังหวัดชลบุรี หน่วยบริกำรศรีรำชำ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒  จังหวัดชลบุรี  หน่วยบริการศรีราชา  ก่อตั้งขึ้น 
ภายในที่ว่าการอ าเภอศรีราชา เลขที่ 21  ถนน อัสสัมชัญ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ศูนย์การศึกษา
พิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี หน่วยบริการศรีราชา  ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่ างส่วน
ราชการ ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒  จังหวัดชลบุรี และที่ว่าการอ าเภอศรีราชาเปิด
ให้บริการเมื่อวันที่  ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมควาพร้อม
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  โดยให้บริการส าหรับเด็กในพื้นที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี    



๕ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

แผนที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  เขตกำรศึกษำ  ๑๒  จังหวัดชลบุรี 

 



๖ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

สัญลักษณ์ประจ าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 

อักษรย่อศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี 
ศกศ. ๑๒ 

สีประจ าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี 
เขียว – ทอง 

 สีเขียว  หมายถึง  สีแห่งความเจริญงอกงามสดใส เปรียบเสมือนคนพิการที่ได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 

 สีทอง  หมายถึง  สีแทนความมีค่าเปรียบเสมือนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เป็น
บุคคลที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติและสังคม  

ปรัชญา 
 “มีคนพิการที่ไหนมีเราที่นั่น” เราเล็งเห็นถึงความส าคัญของคนพิการ เพราะคนพิการ

สามารถพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมกับคนทั่วไปได้หากพวกเขาได้รับการพัฒนาไปในทางท่ีถูกต้อง 

ค าขวัญ 
     สะอาด  แจ่มใส  น่ารักใคร่  มีความสุข  ช่วยเหลือตนเองได้  อยู่ร่วมกันในสังคม 

อัตลักษณ์ 

พัฒนาการเด่น เน้นทักษะชีวิต 

เอกลักษณ์ 
  แหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย  ผู้เรียนพัฒนา  ชุมชนอาสาร่วมใจ 

วิสัยทัศน์   
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์บริการช่วยเหลือระยะ

แรกเริ่มและเตรียมความพร้อมที่มีมาตรฐานและคุณภาพอย่างทั่วถึง ด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 



๗ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

พันธกิจ 
  ๑.จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  ๒.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: 
EI) และเตรียมความพร้อม เพ่ือส่งต่อโรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะ
ความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.พัฒนา ให้ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้าน
การศึกษาส าหรับคนพิการ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  ๔.จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทาง
การศึกษา 
  ๕.พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  ๖.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 
เป้าหมาย 

๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
๒. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๓. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๔. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๕. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้บริการส่งต่อ

อย่างเป็นระบบ 
๖. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานสถานศึกษา  

ผู้ปกครอง  และชุมชน  มีส่วนร่วมและพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



๘ 

 

         



๙ 

 

         

ข้อมูลคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒ จังหวัดชลบุรี 
 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล สถำนะ ต ำแหน่ง 

๑ นายคมกริช   สิงห์โตทอง ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
๒ พระครูวิสาลธรรมทัศน์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 
๓ นายสมพงษ์    จิตรสม ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 
๔ นายประจวบ   ผิวบาง ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕ นายสุระ   เขินอ านวย ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖ นางวาริน    สิงห์โตทอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๗ นายประพนธ์  จิรหฤทัย ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๘ นางนิจจารีย์   เนื่องจ านงค์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
๙ นางวิยะดา   วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

๑๐ นางมลธดี   กอประเสริฐ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 

11 นางชนัต   ขจรเกียรติคุณ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

๑2 นางอ าไพ   พลพิสิฐกุล ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
13 นางวีณา  อติกานต์กุล ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
14 นางสาวอุษณีษ์  จิตรสม ผู้แทนครู กรรมการ 
15 นางสาวทักษิณา  ช่วยบ ารุง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ           

เขตการศึกษา ๑๒ จงัหวดัชลบรุี 
กรรมการ         

และเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

ข้อมูลนักเรียน 
            ปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน ดังนี้   

           ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  ๔๓๐  คน        
  ๒) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามประเภทความพิการ  
 

ที ่ ประเภทความพิการ 
จ านวน(คน) 

รวม/(คน) 
ชาย หญิง 

๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 1 2 3 
๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 4 5 9 
๓ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 67 48 115 
๔ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ

เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
     76 59 ๑35 

๕ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6 0 6 
๖ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 4 0 4 
๗ บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ 1 - 1 
๘ บุคคลออทิสติก 93 20 113 
๙ บุคคลพิการซ้อน 30       14 44 

รวม 282 148 430 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒) 

 ๓) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ 

ที ่ ประเภทควำมพิกำร 
จ ำนวน/คน รวม 

/คน ชำย หญิง 

๑ นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์ 100 30 130 

๒ นักเรียนพิการรับบริการในหน่วยบริการ ๖5 ๓๘ ๑๐3 

๓ นักเรียนพิการรับบริการที่บ้าน 74 59 ๑33 

๔ นักเรียนพิการที่รับบริการที่โรงเรียนเรียนร่วม 3,223 1,047 4,270 

๕ นักเรียนรับบริการที่ห้องเรียนเจ็บป่วยเรื้อรัง 12 22 34 

รวม ๓,474 1,196 4,670 

       (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒) 

 



๑๑ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

ข้อมูลครูและบุคลำกร 

ข้ำรำชกำร 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

ต ำแหน่ง
เลขที ่

อำย ุ
(ปี) 

อำย ุ
รำชกำร 

(ปี) 
วุฒิ/วิชำเอก 

จ ำนวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงที่รับ

กำรพัฒนำ/ปี 
๑ นางสาวทักษิณา  ช่วยบ ารุง ผู้อ านวยการ 

/คศ.๓ 
๗๒๗๖๐ ๓๘ ๑๖ ค.ม./บริหารการศึกษา 

ค.ม./การศึกษาพิเศษ 
๑๒๘ 

๒ นางสาวปรีชาภรณ์  ภุม่รินทร ์ ครู คศ. ๒ ๖๕๙๒๙ ๔๒ ๙ ศษ.ม./จติวิทยาครู
การศึกษาพิเศษ 

๙๒ 

๓ นางสาววาสนา  วิลัยเกษ ครู คศ. ๒ ๔๒๕ ๓๓ ๙ ค.บ./การศึกษาพิเศษ ๔๐ 
๔ นางสาววันสุรยี์  สุวรรณพงษ ์ ครู คศ. ๒ ๘๗๒๔๐ ๓๘ ๗ ศษ.ม./จติวิทยาครู

การศึกษาพิเศษ 
๕๔ 

๕ นางพัชชานันท์  หอรุ่งเรืองชัย ครู คศ. ๒ ๓๖๗ ๕๐ ๗ ศษ.ม.บริหารการศึกษา ๔๓ 
๖ นางสาวอุษณีษ์  จิตรสม ครู คศ. ๒ ๓๒๗ ๔๑ ๗ ศษ.ม.บริหารการศึกษา ๗๔ 
๗ นายนฤทธ์ิ  ชิตพันธ์ ครู คศ.๑ ๗๒๗ ๓๗ ๓ ศษ.ม./จติวิทยาครู

การศึกษาพิเศษ 
๔๘ 

๘ นายกฤษ  โชคพิทักษ์ ครู คศ.๑ ๑๑๓๕ ๓๓ ๓ วท.บ./วิทยาศาสตร ์
การออกก าลังกาย 
และกีฬา 

๔๘ 

๙ นางสาวขนิษฐา  เขียม
สันเทียะ 

ครู คศ.๑ ๗๒๗ ๓๖ ๓ ค.บ./ 
การศึกษาพิเศษ 

๔๘ 

๑๐ นางสาวกิ่งดาว   เป็งค ามา ครู คศ.๑ ๑๔๖๕ ๓๖ ๓ กศ.ม./การวิจัยและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย ์

๔๘ 

๑๑ นางสาวศตพร  ประสงค์ศลิป ์ ครูผู้ช่วย ๒๙๕๔ ๓๔ ๑ปี๑๑เดือน ศษ.ม./การศึกษาเพื่อ
การพัฒนา 

๕๖ 

๑๒ นางสาวภัทรวรรณ  สวนนันท์ ครูผู้ช่วย ๙๙๘๒ ๓๔ ๑ปี๑๑เดือน ศษ.ม./การศึกษาเพื่อ
การพัฒนา 

๕๖ 

๑๓ นางอภิชยา  ชิตพันธ์ ครูผู้ช่วย ๘๗๖ ๒๙ ๑ปี๘เดือน วท.บ./จิตวิทยาคลีนิก ๓๒ 
๑๔ นายการณัยภาส  จันทร์สุข ครูผู้ช่วย ๘๖๙๒๔ ๒๕ ๑ปี๔เดือน ค.บ./การศึกษาพิเศษ ๑๐๔ 
๑๕ นายบรรเจิด  จิตเทพ ครูผู้ช่วย ๑๕๒๑ ๓๙ ๘ เดือน วท.บ./กิจกรรมบ าบัด ๒๔ 
๑๖ นางสาววิภาดา  ประสาททอง ครูผู้ช่วย ๓๑๐๕ ๒๓ ๗ เดือน วท.บ./กายภาพบ าบัด - 
๑๗ นางสาวอรพรรณ  กุดแถลง ครูผู้ช่วย ๒๑๗๓๑ ๓๓ ๗ เดือน บธ.บ./การบญัช ี - 
๑๘ ว่าท่ีร.ต.หญิงร่มฟ้า  บุ้งทอง ครูผู้ช่วย ๑๖๓๒ ๒๔ ๗ เดือน ค.บ./ทัศนศลิป ์ - 
๑๙ นางสาวบุพผาวัลย์   ยานิพันธ์ ครูผู้ช่วย ๑๖๒๕ ๒๕ ๒ เดือน ค.บ./การศึกษาพิเศษ - 
๒๐ นายปรีชา  ศรีโยธ ิ ครูผู้ช่วย ๑๖๓๕ ๓๘ ๒ เดือน ค.บ./เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมการศึกษา 
- 



๑๒ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

ข้อมูลบุคลำกร 
พนักงำนรำชกำร 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
ประสบกำรณ์ 
กำรสอน (ป)ี 

วุฒิ/วิชำเอก 

๑ นางสาวจิรดา  วิทยากุล พนักงานราชการ ๓๗ ๑๑ ค.บ./การศึกษาพิเศษ 
๒ นางสาวสุภสัสร จินดามาตย ์ พนักงานราชการ ๓๕ ๑๑ ค.บ./การศึกษาพิเศษ 
๓ นางสาวพชภร  ค าเรือง พนักงานราชการ ๓๓ ๘ ค.บ./การศึกษาพิเศษ 
๔ นางสาวศิริรตัน์  แซ่ลิ่ม พนักงานราชการ ๓๑ ๖ ค.บ./การศึกษาพิเศษ 
๕ นางสาวแสงโสม  รัตนศร ี พนักงานราชการ ๔๙ ๖ คศ.บ./อาหารและโภชนาการ 
๖ นางสาวกาญจนา  โปธาติ๊บ พนักงานราชการ ๓๒ ๕ ค.บ./การศึกษาพิเศษ 
๗ นางสาวนภัสสร  สักทอง พนักงานราชการ ๔๒ ๕ บธ.บ./บริหารทรัพยากรมนุษย ์
๘ นางสาววัชรี  ศิริวาลย ์ พนักงานราชการ ๓๓ ๔ น.บ./การเมืองการปกครอง 
๙ นางสาวสุภาพร  สัจจา พนักงานราชการ ๒๗ ๔ บช.บ./การบญัช ี

๑๐ นางสาวจิราวรรณ  จันทร์ต๊ะยศ พนักงานราชการ ๒๗ ๔ วท.บ./กายภาพบ าบัด 
๑๑ นางสาวตรรีัตน์  ก าเนิดสุข พนักงานราชการ ๒๘ ๔ ค.บ./การศึกษาปฐมวัย 
๑๒ นางสาวรัตนาภรณ์ พุมมา พนักงานราชการ ๓๕ ๔ วท.บ./เทคโนโลยีการพิมพ ์
๑๓ นางสาวธัญรตัน์  รัตนวิจารณ ์ พนักงานราชการ ๒๕ ๒ บธ.บ./การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
๑๔ นางสาวสุพัตรา  เมืองซ้าย พนักงานราชการ ๒๖ ๒ กศ.บ. /การศึกษาพิเศษ 
๑๕ นายอิสระ  นฤภัย พนักงานราชการ ๒๕ ๑ กภ.บ./กายภาพบ าบดั 
๑๖ นางสาวภัทราพร  พรหมกุล พนักงานราชการ ๒๙ ๑ วท.บ./จิตวิทยาคลีนิกและชุมชน 
๑๗ นางเพ็ญจันทร์  สิโรจน์ธ ารง พนักงานราชการ ๔๓ ๑ ค.บ./การประถมศึกษา 
๑๘ นายศราวุฒิ  ภามาสา พนักงานราชการ ๒๗ ๑ ศษ.บ./พลศึกษา 
๑๙ นางสาวภาณุมาศ   กลดัปิ่น พนักงานราชการ ๒๘ ๑๐ เดือน ค.บ./การศึกษาพิเศษ 
๒๐ นางสาวพัชชา  นามเชียงใต้ พนักงานราชการ ๒๗ ๙ เดือน ค.บ./การศึกษาพิเศษ 
๒๑ นายนิคม  มะธิปไิข พนักงานราชการ ๓๑ ๖ เดือน ศษ.บ./พลศึกษา 
๒๒ นางสาวปรุงฉัตร  จุทัยรัตน ์ พนักงานราชการ ๒๖ ๔ เดือน คศ.บ./อาหารและโภชนาการ 
๒๓ นางสาวเกศราพร  พุทธิมา พนักงานราชการ ๒๗ ๔ เดือน ค.บ./การศึกษาพิเศษ 
๒๔ นางสาวลลีาวดี  เสมสมบูรณ ์ พนักงานราชการ ๒๗ ๑ เดือน ศศ.บ./รัฐศาสตร ์
๒๕ นางสาวศุภรตัน ์  เม่นขาว พนักงานราชการ ๒๗ ๒ เดือน ค.บ./การศึกษาพิเศษ 
๒๖ นายเพลิน  พาแสง พนักงานพิมพ์เบรลล ์ ๔๖ ๑ กษ.บ./ส่งเสริมการเกษตร 
๒๗ นางสาวสายสุนีย์  เกษนาวา คนครัว ๔๒ ๑ เดือน มัธยมศึกษาตอนต้น 
๒๘ นางสาวภัทรนิธ์   ขมสูงเนิน ครูอัตราจ้าง ๒๙ ๔ เดือน บธ.บ./การจดัการการกีฬา 
๒๙ นางสาวปัทมา   แซ่ซึง ครูอัตราจ้าง ๒๖ ๑ เดือน วท.บ./วิศวกรรมอาหาร 

 

 
 



๑๓ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

ข้อมูลบุคลำกร 
พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
ต ำแหน่ง 

อำย ุ
ประสบกำรณ์ 
กำรสอน (ป)ี 

วุฒิ/วิชำเอก 

๓๐ นายแสนชัย  นพนาคร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๕๘ ๑๑ ม.๓ 
๓๑ นางฟอง  สุขสวัสดิ ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๕๕ ๘ - 
๓๒ นางสาวกรรณิกา แซ่เล้า พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๔๐ ๗ ม.๖ 
๓๓ นางละออง  ค าเลิศ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๕๒ ๖ - 
๓๔ นางล าดวน  อามวัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๔๒ ๖ ม.๓ 
๓๕ นางสาววิมล  สรุสกลุวงค ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๔๒ ๕ ปวส. 
๓๖ นายพงษ์ชัย  ธรรมเจรญิ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๕๔ ๕ ม.๖ 
๓๗ นางสาวปานทิพย์  โพธิ์กระสัง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๔๖ ๕ ม.๓ 
๓๘ นางสาวนรีรตัน ์ เลี้ยงจันทร ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๕๗ ๕ ม.3 
๓๙ นางสาวกาญจนา สุขสวัสดิ ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๓๑ ๔ ปวส. 
๔๐ นางสาวสายฝน  รักษ์แพทย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๓๑ ๔ ม.6 

๔๑ นางสาววัลยา คูโนรัมย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๒๕ ๓ ม.3 

๔๒ นางสาวอินทิรา แซ่กัง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๒๒ ๓ ม.6 

๔๓ นางสาวกณิกา ไกรชะนะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๓๒ ๒ ปวส. 
๔๔ นางสาวสุนัน อ่อนมา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๓๕ ๒ - 

๔๕ นายมานพ ขันศิลา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๔๖ ๑ ป.6 

๔๖ นางสาวศุภากร   พิมเสน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๔๓ ๑ ป.6 

๔๗ นางสมใจ   มากเมือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๕๐ ๑ ม.6 

๔๘ นางสาวสิรลิักษณ ์ รัตนวิจารณ ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๔๐ ๑ ปริญญาตร ี

๔๙ นางสาวสายพณิ   ขันศิลา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๔๔ ๑๑ เดือน ม.3 

๕๐ นายอนันตชัย พุทธา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๓๘ ๙ เดือน ป.6 

๕๑ นางนันทะนา ไชยชนะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๔๙ ๗ เดือน ป.6 

๕๒ นางสาวจุรีรตัน ์ ผลส าโรง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๔๒ ๘ เดือน ม.6 

๕๓ นายอรรถพล ธรรมเจริญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๒๔ ๖ เดือน ม.6 
๕๔ นางสาวดวงใจ  คล่องนาวา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๓๙ ๖ เดือน ม.3 

๕๕ นางสาวพรเพ็ญ  ทองแพรว พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๓๙ ๕ ม.๖ 
๕๖ นางมานี  จินดารักษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๔๗ ๕ ปวช. 
๕๗ นางสมจิตร  ภูวิเดช แม่บ้าน ๕๐ ๕ - 
๕๘ นายสุรยิันต ์ จุลพล นักการ ๕๐ ๒ - 

 
 
 



๑๔ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

สภำพชุมชนโดยรวม 
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ มีลักษณะเป็นไร่อ้อยและร้านค้า มีประชากร

ประมาณ ๘,๙๔๖ คน สถานที่ใกล้เคียงโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย วัดเนื่องจ านงค์ เทศบาลต าบลหนองชาก สมาคมพุทธมามกแห่งประเทศ
ไทย  อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าไร่อ้อย เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ  มีประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีวิ่งควาย 

๒) จังหวัดชลบุรีมี ๑๑ อ าเภอ ลักษณะภูมิศาสตร์ จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยหรือริมฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๒ องศา ๓๐ ลิปดา - ๑๓ องศา 
๔๓ ลิปดาเหนือและเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศา ๔๕ ลิปดา - ๑๐๑ องศา ๔๕ ลิปดาตะวันออก ระยะทางจาก
กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (ถนนสายบางนา - ตราด) รวมระยะทาง
ประมาณ ๘๑ กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีเส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ หรือ Motorway (กรุงเทพฯ -
ชลบุรี) ระยะทาง ๗๙ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ ๔๕ นาที จังหวัดชลบุรีมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 
๒,๗๒๖,๘๗๕ ไร่ (๔,๓๖๓ ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๕ ของพ้ืนที่ประเทศไทย  ทิศเหนือติดกับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศใต้ติดกับจังหวัดระยอง ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดระยอง ทิศตะวันตกติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย  จ านวนประชากร ๑,๓๖๔,๐๐๒ คน 
จ านวนคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการแล้วจ านวน ๒,๕๗๐  คน   

๓) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ รับจ้าง  ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๑๒๐,๐๐๐ บาท จ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน 

๔) โอกาสและข้อจ ากัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ   
    โอกาส อยู่ใกล้วัด ตลาด เทศบาล ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ข้อจ ากัด  เรื่องการคมนาคมเนื่องจากไม่มีรถประจ าทางผ่าน ท าให้ผู้รับบริการไม่สามารถมารับ
บริการได้สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

ข้อมูลอำคำรสถำนที่   
    อำคำรหลักและอำคำรประกอบ 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน หมำยเหตุ 
๑ อำคำรหลัก 

๑.๑ อาคารเรียนรวม ๑ หลัง  
๒ อำคำรประกอบ   

๒.๑ บ้านพักครู แบบแฟลต ๘ หน่วย ๒ หลัง  
๒.๒ บ้านพักครู แบบ ๒๐๗ ๑ หลัง  
๒.๓ บ้านพักภารโรง แบบแฟลต ๔ หน่วย ๑ หลัง  
๒.๔ หอนอนนักเรียน ๓๘ ๑ หลัง  
๒.๕ อาคารพยาบาล ๑ หลัง  
๒.๖ อาคารมูลนิธิสากลเพื่อนคนพิการ ๑ หลัง  
๒.๗ โรงหุงต้ม ๑ หลัง  
๒.๘ โรงอาบน้ านักเรียน (ชาย – หญิง) ๒ หลัง ปรับปรุงเป็นห้องเรียน 
๒.๙ ห้องน้ า – ห้องส้วม ๒ หลัง  
๒.๑๐ บ้านพักผู้ปกครอง ๒ หลัง  
๒.๑๑ หอพระ/ศาลาพระ ๒ หลัง  
๒.๑๒ บ้านดิน ๑ หลัง  
๒.๑๓ หอถังน้ า ๔ หลัง  
๒.๑๔ อาคารอาชาบ าบัด ๑ หลัง  
๒.๑๕ อาคารธาราบ าบัด ๑ หลัง  
๒.๒๖ โรงผลิตน้ าดื่ม ๑ หลัง  
๒.๑๗ โรงจอดรถ ๔ หลัง  
๒.๑๘ โรงช่าง ๑ หลัง  
๒.๑๙ ศาลา ๑ หลัง  
๒.๒๐ ป้อมยาม ๑ หลัง  
๒.๒๑ โดมอเนกประสงค์ ๑ หลัง  

 
 
 
 
 



๑๖ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น   
๑)  ห้องสมุดมีขนาด ๗๐ ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด....๑,๒๐๐.....เล่ม  การสืบค้น

หนังสือและการยืม-คืน  ใช้ระบบดิวอ้ี 
๒)  จ านวนผู้ที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน  เฉลี่ย ๑๕ คนต่อวัน 

   ๓)  คอมพิวเตอร์ จ านวน....๒๒...เครื่อง ใช้เพ่ือการเรียนการสอน....๑๗...เครื่อง 
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต....-....เครื่อง ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ....๕....เครื่อง 
   ๔)  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ มีจ านวน ๒๐ แหล่งเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติกำรใช้(จ ำนวนคน/ปี) 

๑. ห้องสื่อสร้างสุข ๗,๕๓๕ 
๒. ห้องสมุด ๑,๙๑๗ 
๓. มุมบลิ๊กพ๊อพ ๑,๐๔๐ 
๔. ห้องผจญภัย ๒,๐๒๔ 
๕. ห้องมัลติเซนเซอรี่ ๔,๑๑๓ 
๖. บ้านดิน ๓,๖๕๕ 
๗. อาคารสระธาราบ าบัด ๓,๕๗๘ 
๘. สวนสุขภาพ ๔,๖๐๓ 
๙. สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ๑,๐๕๓ 
๑๐.สนามอาชาบ าบัด ๓,๑๔๔ 
๑๑.แปลงเกษตรสาธิต ๒,๗๗๕ 
๑๒.สวนประสาทสัมผัส ๒,๐๑๒ 
๑๓.สวนกระตุ้นพัฒนาการ ๒,๓๕๐ 
๑๔. สวนสัตว์ขนาดเล็ก ๕,๘๕๖ 
๑๕. หอพระ ๑,๖๑๐ 
๑๖. BBL ๒,๐๓๐ 
๑๗. ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ๒,๓๓๙ 
๑๘. สนามปั่นจักรยาน ๓,๕๐๐ 
๑๙. สนามเด็กเล่นP&G ๑,๓๙๐ 
๒๐. สนามเด็กเล่นห้องออทิสติก ๔๘๕ 

รวม ๕๗,๐๐๙ 

 
 



๑๗ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

การด าเนินงานที่ผ่านมามีงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จดังนี้ 

ที ่ ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม หลักฐำนยืนยันควำมส ำเร็จ 

๑ 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๒ โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๓ 
โครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๔ โครงการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๕ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและ
เรียนรวม 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๖ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ  

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๗ โครงการพัฒนาบุคลากร รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๘ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการปฏิบัติงานด้านงาน
การเงินงานบัญชี และงานพัสดุให้กับหน่วยบริการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๙ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๑๐ โครงการน้อมน าความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติของการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒  
จังหวัดชลบุร ี

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๑๑ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

บทท่ี ๒ 

บทบำทหน้ำที่ และมำตรฐำนกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
 

บทบำทหน้ำที่ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่คน
พิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ ดูแลคนพิการ ครู
บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงโดยมีบทบาทและหน้าที่ อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากกระทรวง ดังนี้ 
 บทบาทที่ ๑ จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพ่ือเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 บทบาทท่ี ๒ พัฒนาและฝึกอบรม ผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 บทบาทที่ ๓ จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP)สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 บทบาทท่ี ๔ จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อส าหรับคนพิการ (Transitional Services)  
 บทบาทที่ ๕ ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว และชุมชนด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษา 
 บทบาทท่ี ๖ เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 บทบาทที่ ๗ จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการในจังหวัด 
 บทบาทท่ี ๘ ภาระหน้าที่อ่ืนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ข้อ ๔) ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ดังต่อไปนี้ 
  ๘.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ  ซึ่ง
เจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ในโรงพยาบาลหรือบ้านเป็นระยะเวลานานจนไม่สามารถไปเรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ตามปกติ 
  ๘.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทั้งของรัฐและเอกชน 
  ๘.๓ จัดท าระบบส่งต่อ และส่งเสริมสนับสนุนช่วงเชื่อมต่อส าหรับคนพิการ 



๑๙ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

  ๘.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
  ๘.๕ ประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน สามารถพัฒนาสนับสนุนและจัดการศึกษาส าหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมทั้งของรัฐ
และเอกชน 
 
มำตรฐำนกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  ๑๒  จังหวัดชลบุรี  จึงปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในศูนย์การศึกษา
พิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี  ผู้ปกครอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน  ๓ มาตรฐาน แต่ละ
มาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน 
   ๑) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ 
ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
   ๒) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  



๒๐ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

 ๒.๓ น าระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ 
 ๒.๔ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุก
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
 ๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๒.๖ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 ๒.๗ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 
 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๑) ครูจัดท าแผน IEP/IFSP สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
  ๒) มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและน าผลมาพัฒนา 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๑) ครูมีการจัดหา ผลิต พัฒนา สื่อและเทคโนโลยี เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน     
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
  ๑) ครูมีการพัฒนาตนเองและน าความรู้มาขยายผลต่อเพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
  ๒) ครูมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องกับผู้ปกครอง / 
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

บทท่ี ๓ 
สถำนภำพของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒ จังหวัดชลบุร ี

 
กำรศึกษำสถำนภำพของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒ จังหวัดชลบุรี  

การบริหารจัดการศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ที่จะต้องวิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายในของสถานศึกษา เพ่ือน าไปก าหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  และ
สนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษาและค านึงถึงบริบท ที่ส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

๑. มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๒. แผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง  กระทรวงศึกษาธิการ 
๓. แผนปฏิบัติราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔. แผนปฏิบัติราชการ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
๕. จุดเน้นส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
๖. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี สามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (C-PEST) 
 

ปัจจัยภำยนอก โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
๑. พฤติกรรมของ
ลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ  
(Customer = C) 
 

๑. ผู้ปกครองมีทรัพยากรในการพัฒนาผู้เรียน 
หรือมีปัจจัยที่คอยสนับสนุนในการพัฒนา
ผู้เรียน 
๒. ผู้ปกครองไว้วางใจในการจัดการศึกษา 
ส่งผลให้ผู้ปกครองน าบุตรหลานเข้ารับบริการ 
๓. ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 
๔. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือพาผู้เรียนมารับ
บริการสม่ าเสมอ 
๕. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

๑. ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในสภาพความพิการของผู้เรียน 
๒. สถานศึกษาที่รองรับเด็กที่ไดร้ับการ 
ส่งต่อมีไม่เพียงพอ 
๓. ผู้ปกครองบางคนไม่ให้ความร่วมมือ 
ในการร่วมกิจกรรม 
๔. ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการ
ดูแลสุขอนามัยของผู้เรียน 
๕. ผู้เรียนบางส่วนทีย่ังเข้าไม่ถึงโอกาส 
ในการรับบริการเนื่องจากอยู่ห่างจาก
ศูนย์ฯ ไม่สะดวกในการเดินทาง 



๒๒ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

 
ปัจจัยภำยนอก โอกำส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

๒. การเมืองและ
กฎหมาย (Political 
= P) 
 

๑. ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้ง
หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ร่วมทั้งมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
๒. มีกฎหมายที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้พิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
จนถึงตลอดชีวิต 

๑. บางหน่วยงานยังไม่เข้าใจบริบท
การให้บริการของศูนย์ฯ 
๒. การประสานงานเครือข่ายการ
ท างานระหว่างศูนย์การศึกษาพเิศษ
กับหน่วยงานรัฐและเอกชนในจงัหวัด
ยังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร 

๓. เศรษฐกิจ  
(Economic  =  E) 
 

๑. สถานศึกษาอยู่ในแหล่งเศรษฐกิจ จึงได้รับ
การสนับสนุนสม่ าเสมอ 
๒. ชุมชนรอบข้างให้การสนับสนุน 

๑. ผู้ปกครองมีรายได้ไม่แน่นอน 
และมีรายได้น้อย 

๔. สังคมและ
วัฒนธรรม (Society 
= S) 
 

๑. ผู้ปกครองมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาผู้เรียน 
๒. ชุมชนเห็นความส าคัญของการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
๓. มีการส่งเสริมความเข้าใจและเจตคติท่ีดีใน
การดูแลเด็กพิการ 
๔. เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าท างาน
ในหน่วยงาน บริษัทต่างๆ ได้ 

๑. ผู้ปกครองบางคนไม่ยอมรับและ
ไม่เข้าใจในความพิการของผู้เรียน 
๒. สังคมขาดความเข้าใจเกี่ยวกับคน
พิการ 

๕. เทคโนโลยี 
(Technology = T) 
 

๑.  มีการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานขององค์กร 
๒. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้การ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้รวดเร็ว 
๓. มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

๑. ผู้ปกครองขาดความตระหนัก
และความรู้ในการน าเทคโนโลยีไป
ใช้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
๒. ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไมส่ามารถ
เข้าถึงและใช้เทคโนโลยไีด ้

 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (๗S) 
 

ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง S (Strength) จุดอ่อน  W ( Weakness ) 
๑. โครงสร้าง 
(Structure = S๑) 
 

๑. โครงสร้างการบริหารงานศูนย์
การศึกษาพิเศษมีความชัดเจน และเป็น
ระบบ 

๑. การสื่อสารและการประสานงานที่ยังไม่
ชัดเจน 

๒. กลยุทธ์ของ
องค์กร (Strategy  
= S๒) 

๑. มีการก าหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุม
บทบาทหน้าที่และภาระงานของศูนย์ฯ 
๒. มีการกระจายการให้บริการในรูปแบบ
ของหน่วยบริการ ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้ 

 

๓. ระบบการในการ
ด าเนินงานขององค์กร 
(Systems = S๓) 
 

๑. มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ทุก
คนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ 
๒. กลุ่มงานต่างๆ มีการประสานงานกัน
อย่างต่อเนื่อง 
๓. ศูนย์ฯ ให้บริการแก่เด็กพิการทุก
ประเภท และให้บริการอย่างทั่วถึง 
๔. ศูนย์ฯ มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอน 

๑. การปฏิบัติงานบางส่วนยังไม่เป็นไป
ตามข้ันตอนของระบบเท่าที่ควร 
๒. การติดตามงานยังไม่ต่อเนื่อง 

๔. รูปแบบการ
บริหารงานจดัการ  
(Style = S๔) 
 

๑. มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
๒. มีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. มีรูปแบบการบริหารจัดการทั้งภายใน
และภายนอกอย่างเป็นระบบ 
๔. ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจ 
๕. การบริหารงานเป็นไปตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 



๒๔ 
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ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง S (Strength) จุดอ่อน  W ( Weakness ) 

๕. บุคลากร  
(Staff = S๕) 
 

๑. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับงาน 
๒. บุคลากรมีความเข้าใจในการท างาน
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน 
๓. บุคลากรมีความตั้งใจในการท างาน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 

๑. บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ท าให้
การท างานไม่ต่อเนื่อง 
๒. บุคลากรขาดการพัฒนาความรู้ในงานที่
รับผิดชอบ 
๓. บุคลากรไม่เพียงพอ (หน่วยบริการ) 

๖.ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ  
(Skills = S๖) 
 

๑.มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
๒. บุคลากรมีคุณวุฒิ ความรู้ที่แตกต่างกัน 
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน 
๓. ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลตาม
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน 
๔. มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กพิการ 

๑. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการท างาน 
๒. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการท างาน 

๗. ค่านิยมร่วมกัน
ของสมาชิกใน
องค์กร  (Share 
values = S๗) 
 

๑. มีการช่วยเหลือและให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 
๒. มีความร่วมมือและความสามัคคีของ
สมาชิกในองค์กร 
๓. มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกิจกรรม
ต่างๆ ใช้ความรู้ความสามารถของตน
อย่างเต็มที่ 
๔. มีค่านิยมที่ดีในการท างานร่วมกัน 
๕. มีการท างานเป็นทีม 

 

 
 
 



๒๕ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

บทท่ี ๔ 
แผนกลยุทธ์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ( Strategy ) 
 

จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมที่มีมาตรฐานและคุณภาพอย่างทั่วถึง ด้วยการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน” ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี จึงได้ก าหนดประเด็นกลยุทธ์ระดับองค์กร 
๕ กลยุทธ์  และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการเป็น โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒ จังหวัดชลบุรี 
 ๑. เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน 
  ๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงขยายโอกาสและสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
  
 
 

 



๒๖ 

 

         

บทที่ ๕ 
กรอบกลยุทธ ์

 
กลยุทธ์ที่ ๑ เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีกำรและกิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
(มฐที่/ประเด็นพิจำรณำ) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๑.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

๑.๑.๑ ร้อยละของเด็กพิการที่รับบริการที่บ้าน 
ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม และ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการศึกษาตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคลได้อย่างมีคุณภาพ 

๙๐ ๙๐ ๙๐ มาตรฐานที่ ๓ 

๑.๑.๒ ร้อยละของครอบครัวเด็กพิการ ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือดูแลบุตร
หลานตามความต้องการจ าเป็นพิเศษได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสม 

๙๐ ๙๐ ๙๐ มาตรฐานที่ ๓ 

๑.๑.๓ ร้อยละของเด็กพิการที่รับบริการที่หน่วย
บริการได้รับการพัฒนา 

๘๐ ๘๐ ๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
 

 
 
 



๒๗ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้ผู้เรียนมีมำตรฐำน 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีกำรและกิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย สนองมำตรฐำนกำรศึกษำศูนย์

กำรศึกษำพิเศษ 
(มฐที่/ประเด็นพิจำรณำ) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๑.๑ กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ 
ผู้เรียน 

๑.๑.๑ ร้อยละนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

๙๐ ๙๐ ๙๐ มาตรฐานที่ ๑ 
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที่ ๓ 

๑.๒ ให้ความรู้ผู้ปกครอง
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

๑.๒.๑ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 

๙๐ ๙๐ ๙๐ มาตรฐานที่ ๑  
มาตรฐานที่ ๓ 

๑.๓ กิจกรรมให้ความรู้และ
ฝึกปฏิบัติ การคัดแยกขยะ
ให้แก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรในศูนย์การศึกษา 

๑.๓.๑ ร้อยละของครูและบุคลากร ผู้ปกครอง 
นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา12 
จังหวัดชลบุรี มีความเข้าใจและสามารถแยก
ขยะเภทได้ถูกต้อง 

๙๐ ๙๐ ๙๐ มาตรฐานที่ ๓ 

 
 
 
 
 



๒๘ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีกำรและกิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย สนองมำตรฐำนกำรศึกษำศูนย์

กำรศึกษำพิเศษ 
(มฐที่/ประเด็นพิจำรณำ) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ .ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๑.๑ สร้างเสริมให้ครูและ
บุคลากรใหม่ได้มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

๑.๑.๑ ร้อยละของครูและบุคลากรมีผลการ
ปฏิบัติงานระดับดีขึ้นไป 
 

๙๐ ๙๐ ๙๐ มาตรฐานที่ ๒ 
 

๑.๑.๒ ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับพัฒนา
วิชาชีพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ  PLC 

๙๐ ๙๐ ๙๐ มาตรฐานที่ ๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

กลยุทธ์ที่ ๔  จัดกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงขยำยโอกำสและสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีกำรและกิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย สนองมำตรฐำนกำรศึกษำศูนย์

กำรศึกษำพิเศษ 
(มฐที่/ประเด็นพิจำรณำ) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
พัฒนาระบบการให้บริการ
ผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่
ก าหนด 

๑.๑ เพื่อค้นหาเด็กพิการใน
พื้นที่รับผิดชอบพร้อมท้ัง
จัดท าแผนการให้บริการ
เฉพาะครอบครัว 

๑.๑.๑ ร้อยละของเด็กพิการที่ค้นพบ  
มีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้ใน
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

๘๐ ๘๐ ๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 
 

 ๒.๑ พัฒนาหน่วยบริการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษให้
มีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

๒.๑.๑ ร้อยละของหน่วยบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษได้รับการพัฒนา                  

๘๐ ๘๐ ๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 

๒.๑.๒ ร้อยละของเด็กพิการที่รับบริการที่หน่วย
บริการได้รับการพัฒนา 

๘๐ ๘๐ ๘๐ มาตรฐานที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีกำรและกิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย สนองมำตรฐำนกำรศึกษำศูนย์

กำรศึกษำพิเศษ 
(มฐที่/ประเด็นพิจำรณำ) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษมี
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๑.๑ มีจัดการจัดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ 

๑.๑.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี ด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด  
  

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  
 

๒. พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ   

๒.๑ ให้ความรู้กับครูและ
บุคลากร ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 12 
จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับ
ระเบียบข้อปฏิบัติงานด้าน             
การเงิน การบัญชี และพัสดุ 

๒.๑.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดี
ขึ้นไป  

ดี ดี ดี มาตรฐานที่ ๒  
  

๓. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓.๑ ส่งเสริมความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพแก่เด็ก
พิการ ผู้ปกครองเด็กพิการ 
ครู และบุคลากรท่ีสนใจ  

๓.๑.๑ ร้อยละของเด็กพิการ ผู้ปกครองเด็ก
พิการ มีโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

๙๐ ๙๐ ๙๐ มาตรฐานที่ ๓ 



๓๑ 

 

         

บทที่ ๖ 
โครงกำรและกิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์ 

 
              เพ่ือการด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาที่วางไว้ จึงได้ก าหนดโครงการ
และกิจกรรมตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
ประมำณกำรงบประมำณ

รำยจ่ำย/ปี(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  

๑.๑. ร้อยละของเด็ก
พิการที่รับบริการที่บ้าน 
ได้รับการพัฒนาและ
เตรียมความพร้อม และ
เตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้ารับการศึกษาตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล
ได้อย่างมีคุณภาพ 

เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็น
ครู ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๖๓,๕๐๐ ๖๓,๕๐๐ ๖๓,๕๐๐ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
(ภายนอก) 

 



๓๒ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
ประมำณกำรงบประมำณ

รำยจ่ำย/ปี(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  

๑.๒ ร้อยละของ
ครอบครัวเด็กพิการ 
ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการช่วยเหลือดูแลบุตร
หลานตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และเหมาะสม 
๑.๓ ร้อยละของเด็ก
พิการที่รับบริการที่หน่วย
บริการได้รับการพัฒนา 

 กิจกรรมจัดท าค่ายพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับ
บริการที่บ้าน และชุมชน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Day 
Camp) 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๑๐๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๗,๐๐๐ ๑๐๗,๐๐๐ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
(ภายนอก) 

 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
(ภายนอก) 

 
 
 
โครงการพัฒนาหน่วยบริการ 

 
 
 

๘๐ 

 
 
 

๘๐ 

 
 
 

๘๐ 
๕๔,๕๐๐ ๕๔,๕๐๐ ๕๔,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้ผู้เรียนมีมำตรฐำน 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
ประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำย 

ปี(บำท) ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.๑ ร้อยละนักเรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพ และมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนมีมาตรฐาน 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ี
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๑๒๖,๔๐๐ ๑๒๖,๔๐๐ ๑๒๖,๔๐๐ กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 
(ภายใน) 

๒.๒ ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตามความแตกต่างอย่าง
ทั่วถึง 

โครงการวิจัย และสื่อการ
เรียนรู้ นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๗๒,๓๕๐ ๗๒,๓๕๐ ๗๒,๓๕๐ กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 
(ภายใน) 

๒.๓ ร้อยละของครูและ
บุคลากร ผู้ปกครอง 
นักเรียน ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา๑๒ 
จังหวัดชลบุรี มีความ
เข้าใจและสามารถแยก
ขยะเภทได้ถูกต้อง 

 โครงการธนาคารขยะวิถี
พอเพียง   

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๓๑,๒๐๐ ๓๑,๒๐๐ ๓๑,๒๐๐ บริหารงาน
ทั่วไป 



๓๔ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
ประมำณกำรงบประมำณ

รำยจ่ำย/ปี(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  

๓.๑ ร้อยละของครูและ
บุคลากรมีผลการ
ปฏิบัติงานระดับดีขึ้นไป 

พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้จัดการศึกษา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาบุคคลากร ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๑๒๓,๙๖๐ ๑๒๓,๙๖๐ ๑๒๓,๙๖๐ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

๓.๒ ร้อยละของครูและ
บุคลากรได้รับพัฒนา
วิชาชีพและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ  PLC 

โครงการอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๓๐,๗๐๐ ๓๐,๗๐๐ ๓๐,๗๐๐ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

กลยุทธ์ที่ ๔  จัดกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงขยำยโอกำสและสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
ประมำณกำรงบประมำณ

รำยจ่ำย/ปี(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  

๔.๑ ร้อยละของเด็กพิการ
ที่ค้นพบมีพัฒนาการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุ
ไว้ในแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

จัดการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงขยายโอกาส
และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๗๒,๓๕๐ ๗๒,๓๕๐ ๗๒,๓๕๐ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ (ภายใน) 
 

๔.๒ ร้อยละของหน่วย
บริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษได้รับการ
พัฒนา 

โครงการพัฒนาหน่วยบริการ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๕๔,๕๐๐ ๕๔,๕๐๐ ๕๔,๕๐๐ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
(ภายนอก) 

๔.๓ ร้อยละของเด็ก
พิการที่รับบริการที่หน่วย
บริการได้รับการพัฒนา 

โครงการพัฒนาหน่วยบริการ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๕๔,๕๐๐ ๕๔,๕๐๐ ๕๔,๕๐๐ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
(ภายนอก) 

 



๓๖ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิตโครงกำร/กิจกรรม 

เป้ำหมำย 
ประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำย 

ปี(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  

๕.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 12 จังหวัด
ชลบุรี ด าเนินการจัดการ
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ๒๕,๕๖๐ ๒๕,๕๖๐ ๒๕,๗๐๐ กลุ่มนโยบายและ
แผนงาน 

๕.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป  

โครงการพัฒนา การปฏิบัติงาน
ด้านงานการเงิน งานบัญชี 
และงานพัสดุ ให้กับบุคลากร    

ดี ดี ดี ๕,๖๔๐ ๕,๖๔๐ ๕,๖๔๐ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

๕.๓ ร้อยละของเด็กพิการ 
ผู้ปกครองเด็กพิการ มี
โอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ ได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง 

โครงการสวัสดิการร้านค้า  
ศกศ.12 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ กลุ่มนโยบายและ
แผนงาน 



๓๗ 

 

  

  

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๘ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

 
ค ำสั่งศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  เขตกำรศึกษำ  ๑๒  จังหวัดชลบุรี 

ที ่๐๙๘ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๒  จังหวัดชลบุรี   

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

 อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี ๓๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่   ๘ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การบริหารราชการศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนการศึกพิเศษ เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดี
ต่อทางราชการ คนพิการ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ) 
 ๑.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

  ๑. นายคมกริช  สิงห์โตทอง  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๒. นางวาริน    สิงห์โตทอง  กรรมการ 

๓. นายประพนธ์    จิรหฤทัย   กรรมการ 

๔. นายสมพงษ์    จิตรสม   กรรมการ 

๕. นายประจวบ    ผิวบาง   กรรมการ 

๖. นางนิจจารยี ์  เนื่องจ านงค์  กรรมการ 

๗. นายสรุะ    เขินอ านวย  กรรมการ 

๘. นางสาววิยะดา    วีระโพธิ์ประสิทธ์ิ  กรรมการ 

๙. นางอ าไพ          พลพิสิฐกุล  กรรมการ 

๑๐. นางชนัต    ขจรเกียรติคณุ  กรรมการ 

๑๑. นางสาวิตร ี  โชคพิทักษ ์  กรรมการ 

๑๒. นางมลธดี    กอประเสริฐ  กรรมการ 

๑๓. นางสาวทักษิณา   ช่วยบ ารุง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา และลงความเห็นชอบในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔) 

๒.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

  ๑.  นางสาวทักษิณา ช่วยบ ารุง  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางสาวิตรี  โชคพิทักษ ์ ครู   กรรมการ 
  ๓.  นางพัชชานันท์   หอรุ่งเรืองชัย ครู   กรรมการ 

  ๔.  นายประนม    มะธิปิไข  ครู   กรรมการ 
  ๕.  นายกฤษ    โชคพิทักษ ์ คร ู   กรรมการ 

  ๖.  นางสาวศิรริัตน์   แซ่ลิ่ม  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๗.  นางสาวอุษณีษ ์  จิตรสม  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 



๓๙ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุร ี  
 

 มีหน้ำที่  วางแผน ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน  แนะน าและให้ค าปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยให้งานด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔) 

๓.  คณะกรรมกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสถำนศึกษำ 

 ๑.  นางสาวทักษิณา ช่วยบ ารุง  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางสาวิตรี    โชคพิทักษ ์ ครู   กรรมการ 

  ๓.  นางสาวปรีชาภรณ์   ภุ่มรินทร์  ครู   กรรมการ 

  ๔.  นางสาววาสนา   วิลัยเกษ  คร ู   กรรมการ 

  ๕.  นางสาววันสรุีย์    สุวรรณพงษ ์ คร ู   กรรมการ 

  ๖.  นางพัชชานันท์   หอรุ่งเรืองชัย คร ู   กรรมการ  
 ๗.  นายประนม     มะธิปิไข  คร ู   กรรมการ 

 ๘.  นายกฤษ    โชคพิทักษ ์ ครู   กรรมการ 
 ๙.  นายนฤทธ์ิ    ชิตพันธ์  ครู   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวขนิษฐา   เขียมสันเทียะ ครู   กรรมการ 

   ๑๑. นางสาวกิ่งดาว  เป็งค ามา  ครู   กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวศตพร   ประสงค์ศิลป์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๑๓. นางสาวภัทรวรรณ   สวนนันท์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๔. นางสาวอภิชยา   ชิตพันธ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๕. นายการัณยภาส จันทร์สุข  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๖. นายบรรเจิด  จิตเทพ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๗. นางสาววิภาดา ประสาททอง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๘. นางสาวอรพรรณ กุดแถลง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๙. ว่าท่ีร.ต.หญิงร่มฟ้า บุ้งทอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๒๐. นางสาวจิรดา   วิทยากุล  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๑. นางสาวสุภัสสร  จินดามาตย์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๒. นางสาวพชภร   ค าเรือง  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๓. นางสาวศิริรัตน์   แซ่ลิ่ม  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๔. นางแสงโสม    รัตนศรี  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๕. นางสาวกาญจนา   โปธาติ๊บ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๖. นางสาวนภัสสร   สักทอง  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๗. นางสาววัชรี    ศิริวาลย์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๘. นางสาวสุภาพร   สัจจา  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๙. นางสาวจิราวรรณ จันทร์ต๊ะยศ พนักงานราชการ  กรรมการ 
๓๐. นางสาวตรีรัตน์   ก าเนิดสุข  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๓๑. นางสาวรัตนาภรณ์  พุมมา  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๓๒. นางสาวธัญรัตน์   รัตนวิจารณ์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
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  ๓๓. นางสาวสุพัตรา เมืองซ้าย  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๓๔. นายอิสระ  นฤภัย  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๓๕. นางสาวภัทราพร พรหมกุล  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๓๖. นางเพ็ญจันทร์  สิโรจน์ธ ารงค ์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
๓๗. นายศราวุฒิ  ภามาสา  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๓๘. นางสาวภาณุมาศ กลัดปิ่น  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๓๙. นางสาวพัชชา  นามเชียงใต ้ พนักงานราชการ  กรรมการ 
๔๐. นายนิคม  มะธิปิไข  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๔๑. นางสาวปรุงฉัตร จุทัยรัตน ์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
๔๒. นางสาวชลธิรา  ใบสูงเนิน  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๔๓. นางสาวเกศราพร พุทธิมา  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๔๔. นางสาวลีลาวดี  เสมสมบูรณ์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
๔๕. นางสาวภัทรนิธ์ ขมสูงเนิน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔๖. นางสาวศุภรัตน์ เม่นขาว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔๗. นางสาวปัทมา  แซ่ซึง  ครูธุรการ   กรรมการ 
๔๘. นางสาวอุษณีษ์   จิตรสม  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการ
จ าเป็น โดยรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๔. คณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 

 ๔.๑ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร(ภำยใน) 
  ๑.  นายประนม  มะธิปิไข  คร ู   ประธานกรรมการ 

  ๒.  นายการณัยภาส จันทร์สุข  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๓.  ว่าท่ีร.ต.หญิงร่มฟ้า บุ้งทอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๔.  นางสาวชลธิรา  ใบสูงเนิน  พนักงานราชการ  กรรมการ  
๕.  นางสาวเกศราพร พุทธิมา  พนักงานราชการ  กรรมการ 

๖.  นางสาวศุภรัตน ์ เม่นขาว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

๗.  นางสาวสุพตัรา  เมืองซ้าย  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๒ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร(ภำยนอก) 
๑.  นางสาวศิรริัตน์   แซ่ลิ่ม  พนักงานราชการ  ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวปรีชาภรณ ์ ภุ่มรินทร ์ คร ู   กรรมการ 

๓.  นางสาววาสนา    วิลัยเกษ  คร ู   กรรมการ 

๔.  นางสาววันสรุีย ์ สุวรรณพงษ ์ คร ู   กรรมการ 

๕.  นายนฤทธ์ิ ชิตพันธ์  คร ู   กรรมการ 

๖.  นางสาวขนิษฐา เขียมสันเทียะ คร ู   กรรมการ 

๗.  นางสาวกิ่งดาว เป็งค ามา คร ู   กรรมการ 
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๘.  นางสาวศตพร ประสงค์ศลิป ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๙.  นางอภิชยา ชิตพันธ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๑๐. นางสาวจิรดา   วิทยากุล  พนักงานราชการ  กรรมการ 

๑๑. นางสาวสภุัสสร  จินดามาตย ์ พนักงานราชการ  กรรมการ 

๑๒. นางสาวพชภร    ค าเรือง  พนักงานราชการ  กรรมการ 

๑๓. นางแสงโสม   รัตนศร ี  พนักงานราชการ  กรรมการ 

๑๔. นางสาวกาญจนา       โปธาติ๊บ พนักงานราชการ  กรรมการ 

๑๕. นางสาวนภสัสร   สักทอง  พนักงานราชการ  กรรมการ 

๑๖. นางสาววัชร ี ศิริวาลย ์ พนักงานราชการ  กรรมการ 

๑๗. นางสาวตรรีัตน์   ก าเนิดสุข พนักงานราชการ  กรรมการ 

๑๘. นายอิสระ นฤภัย  พนักงานราชการ  กรรมการ 

๑๙. นางเพญ็จันทร ์ สิโรจน์ธ ารง พนักงานราชการ  กรรมการ 

๒๐. นายศราวุฒิ ภามาสา  พนักงานราชการ  กรรมการ 

๒๑. นางสาวพัชชา นามเชียงใต ้ พนักงานราชการ  กรรมการ 

๒๒. นางสาวภัทรนิธ์         ขมสูงเนิน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

๒๓. นางสาวภัทราพร พรหมกุล พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๓ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

  ๑.  นางสาวภัทรวรรณ   สวนนันท์  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางสาวลลีาวด ี เสมสมบรูณ ์ พนักงานราชการ  กรรมการ 

  ๓.  นางสาวธัญรัตน ์ รัตนวิจารณ ์ พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๔ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

๑.  นายกฤษ                โชคพิทักษ ์ คร ู   ประธานกรรมการ 

๒.  นายนิคม   มะธิปิไข  พนักงานราชการ  กรรมการ 

  ๓.  นางสาวปรุงฉัตร  จุทัยรัตน ์ พนักงานราชการ  กรรมการ 

  ๔.  นางสาวปัทมา   แซ่ซึง  ครูธุรการ   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวภาณุมาส   กลั่นปิ่น  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๕ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

๑.  นางพัชชานันท์  หอรุ่งเรืองชัย คร ู   ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวิตร ี  โชคพิทักษ ์ คร ู   กรรมการ 

๓.  นางสาวสภุาพร  สัจจา  พนักงานราชการ  กรรมการ   

๔.  นางสาววิมล  สุรสกุลวงศ ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
๕.  นางสาวอรพรรณ กุดแถลง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

๔.๖ กลุ่มบริหำรงำนนโยบำยและแผนงำน 

   ๑.  นางสาวอุษณีษ ์ จิตรสม  คร ู   ประธานกรรมการ 
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๒.  นางสาวภัทรวรรณ   สวนนันท์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๓.  นายบรรเจิด      จิตเทพ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ   

๔.  นางสาววิภาดา  ประสาททอง ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
๕.  นางสาวจิราวรรณ จันทร์ต๊ะยศ พนักงานราชการ  กรรมการ 
๖.  นางสาวรตันาภรณ ์ พุมมา  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ เขียนโครงการ/กิจกรรม รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในกลุ่มบริหารงาน ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษา โดยใช้ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่
อ้างอิงได้ 

๕. คณะกรรมกำรประเมินโครงกำรและพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ 

๑.  นางสาวทักษิณา     ช่วยบ ารุง ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวิตรี  โชคพิทักษ ์ ครู   กรรมการ 

  ๓.  นางพัชชานันท์   หอรุ่งเรืองชัย ครู   กรรมการ 

  ๔.  นายประนม    มะธิปิไข  ครู   กรรมการ 

  ๕.  นายกฤษ    โชคพิทักษ ์ ครู   กรรมการ 

  ๖.  นางสาวศิริรัตน์   แซ่ลิ่ม  พนักงานราชการ  กรรมการ 

๗.  นางสาวอุษณีษ์  จิตรสม  ครู    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที ่ ประเมินบริบทของโครงการ/กิจกรรม และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้มีความสอดคล้องเป้าประสงค์การ
ด าเนินงาน 

๖. คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่มแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
   ๑.  นางสาวอุษณีษ ์ จิตรสม  คร ู   ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวภัทรวรรณ   สวนนันท์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๓.  นายบรรเจิด      จิตเทพ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ   

๔.  นางสาววิภาดา  ประสาททอง ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
๕.  นางสาวจิราวรรณ จันทร์ต๊ะยศ พนักงานราชการ  กรรมการ 

๖.  นางสาวรตันาภรณ ์ พุมมา  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ รวบรวมและสรุปแผนงาน ตรวจทานและจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดและรับผิดชอบประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุดการด าเนินงาน  หากมีงานใดที่ต้องด าเนินการก่อนให้สามารถด าเนินการล่วงหน้าทันที ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                     สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                         
                                                            ลงช่ือ 

           (นางสาวทักษิณา  ช่วยบ ารุง) 
             ผู้อ านวยการศูนย์การศกึษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๒  จงัหวัดชลบุร ี


