บทบาทภารกิจของศูนย์ การศึกษาพิเศษ
บทบาทที่ 1. จัดและส่งเสริ ม
สนับสนุ นการศึก ษาในลัก ษณะ
ศูนย์บริ การชว่ ยเหลือระยะแรกเริ่ ม
(Early Intervention :EI) และเตรี ย ม
ความพร้ อ มของคนพิการ เพื่อเข้าสู ่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรี ยนอนุ บาล
โรงเรี ยนเรี ยนร่วม โรงเรี ยนเฉพาะ
ความพิก าร ศูนย์การเรี ยนเฉพาะความ
พิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบั ตกิ ารผูเ้ กี่ย วข้อง เรื่องการจัดทา

IEP,IIP, IFSP

ให้คาปรึกษา แนะนา และบริการพัฒ นาศักยภาพ
การคัดกรองคนพิการทางการศึ กษาตามแบบคัดกรองของ

กระทรวงศึ กษาธิการ
การประเมินศักยภาพพืน
้ ฐานของเด็ก พิการ
จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่ส อดคล้องกับ ความพิการของเด็ ก
การประเมินความก้า วหน้า การสรุปพัฒ นาการตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล
การนิเทศติดตาม ประเมินผล
การส่ งต่อเด็ กพิการไปรับบริ การที่เหมาะสม เช่น บริการทางการแพทย์
โรงเรีย นจัดการเรีย นร่ วม โรงเรีย นเฉพาะความพิการ

จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบัต ิการและพัฒ นาให้ความรู้ด้า นการจัด การศึกษา

บทบาทที่ 2. พัฒนา และฝึ กอบรม
ผูด้ ูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึ กษา
สาหรับคนพิการ

บทบาทที่ 3.จัดระบบและส่งเสริ ม
สนับสนุ นการจัดทาแผนการจัด
การศึ กษาเฉพาะบุ คคล (IEP) สิ่ งอานวย
ความสะดวก สื่ อ บริ การ และความ
ชว่ ยเหลืออื่นใดทางการศึก ษาสาหรั บ
คนพิการ

สาหรับคนพิการแก่ ผบู ้ ริหาร ครูผสู ้ อน ผูด้ ูแลคนพิการ ผูท้ ี่สนใจหรือผู ้ที่
เกี่ย วข้อง
จัดทาหลักสูต รและคู่มือ การฝึ ก อบรมด้า นการจัดการศึ กษาสาหรับ คน
พิการ
ส่ งเสริมให้มีการผลิตสื่ อคู่มือ และเอกสารทางวิชาการ
จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัต ิการ สร้า งวิทยากรแกนนา และครู ตน
้ แบบ
ด้านการศึกษาพิเศษ
ส่ งเสริมสนับสนุนสถาบันที่ผ ลิตบุ คลากรที่เกี่ย วข้องกับการจัด
การศึกษาสาหรับ คนพิการ
ประกาศเกีย รติคุณ แก่ บุ คลากรที่มีผลงานดีเด่ นด้ า นการศึกษาพิเศษ

สนับสนุนให้สถานศึ กษาจัดหา ประสานงาน ตลอดจนจั ดสรร

งบประมาณสนับสนุนการให้บริ การสิง่ อานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึ กษา
ส่ งเสริม สนับสนุนบุ คลากรในการจัดการเรีย นการสอน แก่ คนพิการ
ครอบครัว สถานศึกษา และทุกภาคส่ วนในจังหวัด
จัดให้มีการส่ งเสริมการผลิ ต การให้ บริการคาปรึกษา การพัฒนาองค์
ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สื่อ การเรีย นการสอนสาหรับ คนพิการแต่
ละประเภท

 ประสานเครือข่า ยในการบริการช่วงเชื่อมต่อสาหรับคนพิการ ใน

ลักษณะสหวิทยาการ เช่น ส่ งไปรับบริการวินิจฉัย หรือ ฟื้ น ฟูทาง
การแพทย์ ส่ งต่อไปฝึ ก อาชีพ
การจัดการการให้บริ การช่วงเชือ่ มต่ อสาหรับ คนพิการ โดยการสารวจ

จัดทาและจัดเก็บข้อมู ลของหน่ วยงานที่เกี่ย วข้อง

บทบาทที่ 4. จัดระบบบริ การชว่ ง
เชื่อมต่อสาหรั บคนพิ การ (Transitional
Services)

ประสานให้คนพิการได้ รับบริการอื่ นๆ ที่เกี่ย วข้องจากผูป
้ ฏิบัตงิ านและ

ผูเ้ ชีย่ วชาญเกี่ย วกับคนพิการ ทั้ง ด้านการศึกษา และการแพทย์ การเรีย น
ร่ วม การสังคมสงเคราะห์ การได้รับสิทธิ ทางกฎหมาย และการฝึ กอาชีพ
การจัดเตรีย มคนพิการให้มีความพร้อม โดยคานึงถึงความต้องการของ

คนพิการด้านสภาพแวดล้อม ช่วงระยะเวลาในสภาพแวดล้อมหนึ่ง ไปสู่
สภาพแวดล้อมหนึ่ง เช่น จากบ้านไปสู่สถานศึกษา ตามความต้องการ
จาเป็ นของคนพิการ โดยให้ คนพิการ/ผูป้ กครอง มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจ

 ให้บริการฟื้ นฟูโดยคานึ งถึงการมีส่วนร่ วมของครอบครัว

บทบาทที่ 5. ให้บริ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยครอบครั ว
และชุมชน ด้วยกระบวนการทาง
การศึ กษา

และชุมชนเป็ นปัจจัยสาคัญ
 การจัดกระบวนการทางการศึก ษาให้สามารถเสริมสร้าง

ศักยภาพ เพื่อสนองความต้องการจาเป็ นพิเ ศษของคนพิการ
 ดาเนิ นการโดยให้ครอบครัวและชุม ชนเป็ นแกนหลักในการ

ดูแลคนพิการอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้คนพิการได้รบั
การพัฒนาศักยภาพตามแผน IEP ,แผน IFSP

 รวบรวมกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบีย บ หลักเกณฑ์

นโยบาย และจัดทาฐานข้อมูล สารสนเทศ สถิติ ทะเบียนคน
พิการ การได้รับบริ การทางการศึกษา และอาชีพ

บทบาทที่ 6. เป็ นศูนย์ ขอ้ มูล รวมทั้ง
จัดระบบข้อ มูลสารสนเทศด้าน
การศึ กษาส าหรับคนพิการ

ความต้องการด้านสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริก าร และ

ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของคนพิการ
รวบรวมแหล่งเรีย นรู ผู ้เชีย่ วชาญ หน่ วยงาน ทีใ่ ห้บริการ

สาหรับคนพิการในพื้นที่
ประสานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล กับเครื อข่ายที่

เกีย่ วข้อง เพื่อเสริมสร้างเจตคติ และความตระหนักร่ วมในการ
พัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ

 สนับสนุ นให้สถานศึกษาทีจ่ ัดการเรีย นร่วมแต่งตัง้

คณะกรรมการ การจัดการเรียนร่วมของสถานศึกษา
คณะกรรมการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
แผนการสอนรายบุคคล ให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ น
พิเ ศษของแต่ละบุคคล
 สนับสนุ นให้บค
ุ คลทีม่ ีความบกพร่องทางการศึกษาได้รบั สิง่

บทบาทที่ 7. จัดระบบสนั บสนุ นการ
จัดการเรี ยนร่วม และประสานงานการ
จัดการศึ กษาสาหรั บคนพิการใน
จังหวัด

อานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึ กษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
สนับสนุ นให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรีย นการสอน การ

วัดผล การประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ส่งเสริม และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนร่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประสานงานคณะอนุ กรรมการส่งเสริมการจัด การศึกษา

สาหรับคนพิการจังหวัดเพื่อพัฒนาการจัดการศึ กษาส าหรับคน
พิการกับทุกภาคส่ วน

 โครงการเด็กเจ็ บป่ วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

บทบาทที่ 8. ภาระหน้าที่อื่น ตามที่
กฎหมายกาหนดหรื อ ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย

