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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

บทน ำ 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ข้อ 2 โดยมีส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำ
พิเศษเป็นส่วนรำชกำรในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ข้อ 3 (๗) ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำ
พิเศษ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) จัดท ำข้อเสนอนโยบำยและแผนกำรจัดกำรศึกษำพิเศษเพ่ือคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส รวมทั้งประเมิน
และรำยงำนผล 
  (ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส จัดระบบสื่อและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
รวมทั้งด ำเนินกำรเกี่ยวกับกองทุนกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
  (ค) วิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ของคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
  (ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำพิเศษ 
  (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

นอกจำกนี้ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 2551 มำตรำ 18 ให้ส ำนัก
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนท ำหน้ำที่เกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร รวมทั้งให้มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรในสถำนศึกษำ 
รวมทั้งประเมินและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร 

(2) สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดกำรเรียนร่วมแก่คนพิกำรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบอย่ำง
ทั่วถึงและมีคุณภำพ 

(3) วิจัย และพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ของคนพิกำร 
(4) ผลิต วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
(5) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
(6) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนธุรกำรของกองทุน 
(7) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสำมำรถผลิต และพัฒนำเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวกเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
(8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่
จัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 

(9) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรให้
สอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เป็นผู้บังคับบัญชำและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง และแผนปฏิบัติรำชกำรของ
กระทรวงและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ 
1. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดภำพรวมในกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
2. เพื่อท ำให้ก ำหนดหน้ำที่ภำระงำนต่ำงๆ อย่ำงชัดเจนไม่ซ้ ำซ้อน 
3. เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
4. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
 
ขอบข่ำยของคู่มือ 
1. บทบำทหน้ำที่งำนตำมโครงสร้ำงส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
2. ข้อมูลสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
    2.1 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
    2.2 โรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์ 
    2.3 โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร 
3. เครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ 
    3.1 เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
    3.2 กลุ่มสถำนศึกษำ 
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ส่วนที่ 2 
บทบำทหน้ำที่งำนตำมโครงสร้ำงส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษได้มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มบริหำรทั่วไป   
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ 
3. กลุ่มแผนและงบประมำณ 
4. กลุ่มวิจัยและพัฒนำสื่อเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
5. กลุ่มออกแบบและก่อสร้ำงในสถำนศึกษำ  
6. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
7. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร 
8. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในศูนย์กำรศึกษำพิเศษและเรียนร่วม 
9. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ด้อยโอกำส 

      10. กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
 

แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำรในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ 
คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับ

ผู้ด้อยโอกำส 

กลุ่มบริหำรท่ัวไป 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ในสถำนศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ในศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

และเรียนร่วม 

ผู้เช่ียวชำญ 
 

กลุ่มแผนและ
งบประมำณ 

โรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์ โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำในสถำนศึกษำ

ส ำหรับคนพิกำร 

อ.ก.ค.ศ. ส ำนักบริหำรงำน 
กำรศึกษำพิเศษ 

กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนำ
กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 

กลุ่มวิจัยและพัฒนำสื่อ 
เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 

 

กลุ่มออกแบบและก่อสร้ำง
ในสถำนศึกษำ 

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
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กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป (General Administration Group) มีภำรกิจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติงำนธุรกำร และงำนสำรบรรณในส ำนัก 
(2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป 
(3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อมในส ำนัก 
(4) กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
(5) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลงำนของส ำนัก 
(6) เผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
(7) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
(8) บริหำรงำนบุคลำกรและกำรพัฒนำองค์กรในส ำนัก 
(9) พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร 
(10) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในส ำนักท่ีมิใช่งำนกลุ่มใดโดยเฉพำะ 
(11) ปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำ (Personnel Administration in Educational Institutions Group) 
มีภำรกิจ ดังต่อไปนี้ 

(1) วำงแผนอัตรำก ำลัง ก ำหนดต ำแหน่ง และวิทยำฐำนะ 
(2) สรรหำ บรรจุ แตงตั้ง ย้ำย โอน และกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงศึกษำ 
(3) ด ำเนินงำนบ ำเหน็จควำมชอบ และทะเบียนประวัติ 
(4) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับค่ำตอบแทนพิเศษ 
(5) พัฒนำบุคลำกร ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ และพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ 
(6) ด ำเนินงำนวิจัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และด ำเนินคดีของรัฐ 
(7) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำนักบริหำรงำน

กำรศึกษำพิเศษ 
(8) จัดท ำมำตรฐำน คุณภำพงำน ก ำหนดภำระงำนขั้นต่ ำและเกณฑ์กำรประเมินผลงำนส ำหรับข้ำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(9) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลและจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในหน่วยงำนกำรศึกษำเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(10) ปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 
กลุ่มแผนและงบประมำณ (Plan and Budget Group) มีภำรกิจ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
(2) ศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้ง

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ตอสำธำรณชน 
(3) ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำเอกสำรสำรสนเทศ รับรองตำมดัชนีชี้วัดที่รับผิดชอบ ในด้ำนกำรศึกษำพิเศษ

เพ่ือคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ในเอกสำรคู่มือกำรรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณรำยจ่ำยแต่ละปี
ของส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
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(4) ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำเอกสำรค ำขอตั้งงบประมำณ งำนโครงกำร/กิจกรรมของสถำนศึกษำ เพ่ือ
บูรณำกำรแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม 

(5) ศึกษำ วิเครำะห์จัดท ำเป้ำหมำย เกณฑ์มำตรฐำน ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ส ำหรับคนพิกำรและเด็กด้วยโอกำส 

(6) ศึกษำ วิเครำะห์ และปรับปรุงแผนพัฒนำและกรอบนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร
และเด็กด้อยโอกำสทั้งในระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เสนอคณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

(7) ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำเอกสำรรำยละเอียดค ำขอตั้งงบประมำณ และรำยละเอียดประกอบค ำชี้แจง
ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อรัฐสภำทุกงบรำยจ่ำย รวมทั้งกำรบริหำรงบประมำณ 

(8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมือกำรจัดระบบเครือข่ำยควำมเชื่อมโยงระหว่ำงองค์กรกับ
หน่วยงำนต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดบริกำรกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรและเด็กด้อยโอกำส 

(9) ศึกษำ วิเครำะห์วิจัย และติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และผลกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยและแผนกำรจัดกำรศึกษำ 

(10) ปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
 
กลุ่มวิจัยและพัฒนำสื่อเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร (Research 

and Development of Media,Technology and Educational Facilities for People with Disabilities 
Group) มีภำรกิจ ดังต่อไปนี้ 

(1) ศึกษำ วิจัย พัฒนำ และเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร 
และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 

(2) ส่งเสริมกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ ด้ำนกำรสำธิต ฝึกอบรม กำรผลิต กำรนิเทศ ติดตำมประเมินผล
กำรใช้ กำรซ่อมบ ำรุงรักษำเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำแก่คนพิกำรและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

(3) ก ำหนดมำตรฐำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 
(4) วิจัยและพัฒนำระบบกำรกระจำยเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลือ

อ่ืนใดทำงกำรศึกษำ และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษของ
คนพิกำรแต่ละบุคคล 

(5) ผลิตและพัฒนำสื่อ เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(6) ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล กำรให้บริกำรเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำรและควำม
ช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 

(7) ปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 
กลุ่มออกแบบและก่อสร้ำงในสถำนศึกษำ (Design and Construction for Schools Group)  

มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรส ำรวจ วำงผัง ออกแบบ เขียนแบบ งำนสถำปัตยกรรม วิศวกรรม ประมำณ

รำคำกลำง ควบคุมและตรวจสอบงำนก่อสร้ำง ของสถำนศึกษำ 
(2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำงำน ด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมของสถำนศึกษำ 
(3) ควบคุมคุณภำพ ก ำหนดหลักเกณฑ์มำตรฐำนกำรออกแบบด้ำนสถำปัตยกรรม วิศวกรรม และรำคำกลำงมำตรฐำน 
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(4) ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ค ำปรึกษำและบริกำรงำนด้ำนอำคำรสถำนที่กับสถำนศึกษำ 
(5) ปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ( Educational 

Management Development for People with Disabilities and Disadvantaged Group) มีภำรกิจ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ประสำนงำนและจัดท ำข้อเสนอนโยบำย แผนพัฒนำ ยุทธศำสตร์ และแผนแม่บทกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับคนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส 

(2) พัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำ ระบบกำรส่งต่อ และระบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคน
พิกำร และผู้ด้อยโอกำสอย่ำงเป็นรูปธรรม 

(3) เร่งจัดท ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และวิธีกำรที่เอ้ือต่อกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส ทีสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 2551 

(4) ก ำหนดนโยบำยด้ำนบริหำร และกลไกกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำสพร้อมจัดท ำ
แผนพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ 

(5) ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ โรงเรียนดีประจ ำต ำบล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส 

(6) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร และ
กำรศึกษำสงเครำะห์ 

(7) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนและองค์กรเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส 

(8) ปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร (Educational Promotion in 

Schools for Disabilities Group) มีภำรกิจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ศึกษำวิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
(2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนในสถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร 
(4) ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร 
(5) ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับคนพิกำร 
(6) ส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร 
(7) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของคนพิกำร ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร  

วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 
(8) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยกำรจัด

กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
และมำตรฐำนกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
(9) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญ

ประโยชน์ ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียน 
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(10) ส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำในสถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร 
(11) ส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในสถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร 
(12) ประสำนและส่งเสริมกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และคุ้มครองควำมประพฤติ

นักเรียน นักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิกำร 
(13) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและวัฒนธรรม 
(14) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่นของคนทั่วไปและ 

คนพิกำร 
(15) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร ให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ของตนเอง 
(16) ส่งเสริมเครือข่ำยประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ และกำรประกอบอำชีพส ำหรับคนพิกำร 
(17) ส่งเสริมงำนนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(18) ปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในศูนย์กำรศึกษำพิเศษและเรียนร่วม (Educational Promotion in 

Special Education and Inclusive Center Group) มีภำรกิจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับเด็กพิกำรเรียนร่วมและ

เด็กพิกำรในศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
(2) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของเด็กพิกำรเรียนร่วม

และเด็กพิกำรในศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
(3) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดประเมินผลกำรศึกษำส ำหรับเด็ก

พิกำรเรียนร่วมและเด็กพิกำรในศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
(4) ส่งเสริม วิจัย พัฒนำ มำตรฐำนกำรเรียนร่วม มำตรฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำรเรียนร่วมและเด็กพิกำรใน
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

(5) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนที่จัดเรียนร่วมและศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
(6) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริม และพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำส ำหรับ  

เด็กพิกำรเรียนร่วมและเด็กพิกำรในศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
(7) ปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ( Educational 

Management Development for People with Disabilities and Disadvantaged Group) มีภำรกิจ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ประสำนงำนและจัดท ำข้อเสนอนโยบำย แผนพัฒนำ ยุทธศำสตร์ และแผนแม่บทกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับคนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส 

(2) พัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำ ระบบกำรส่งต่อ และระบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคน
พิกำร และผู้ด้อยโอกำสอย่ำงเป็นรูปธรรม 

(3) เร่งจัดท ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และวิธีกำรที่เอ้ือต่อกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส ทีสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และ
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แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 2551 
(4) ก ำหนดนโยบำยด้ำนบริหำร และกลไกกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำสพร้อมจัดท ำ

แผนพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ 
(5) ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ โรงเรียนดีประจ ำต ำบล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ และหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส 
(6) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร และ

กำรศึกษำสงเครำะห์ 
(7) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนและองค์กรเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรและ

ผู้ด้อยโอกำส 
(8) ปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 
กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร (Educational Promotion and 

Development Fund for Handicapped Group) มีอ ำนำจหน้ำที่ 
จัดวำงแผนด ำเนินกำรจัดกำรกองทุนและบริหำรกองทุนโดยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนปฏิบัติรำชกำร 

ควบคุม ก ำกับ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมและพัฒนำ
กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร ประสำนกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร บริหำรจัดกำรในกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำ
กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง ตำมนัยมำตรำ 21 แห่ง พ.ร.บ. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคน
พิกำร พ.ศ.2551 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนและระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ทุกฉบับ 

(2) บริหำรกองทุน กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรลงทุน กำรหำผลประโยชน์และกำร
จัดกำรกองทุน ให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรก ำหนดโดยควำม
เห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง 

(3) จัดท ำเอกสำรรำยละเอียดค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กรอบประมำณกำรรำยจ่ำย
ล่วงหน้ำระยะปำนกลำง และบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบค ำของบประมำณประจ ำปี ของส ำนักงบประมำณ 

(4) จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และบันทึกข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยตำม พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี (แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน และกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) ในโปรแกรม
ระบบจัดท ำงบประมำณพร้อมทั้งจัดท ำเอกสำรคู่มือกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณของกองทุนฯ และกำรจัดท ำ 
MTEF ในแผนกลยุทธิ์ 

(5) จัดท ำรำยงำนฐำนข้อมูลเพื่อรำยงำนภำวะเศรษฐกิจและกำรคลัง CFO 
(6) จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
(7) จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินประจ ำปีของกองทุนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ/คณะกรรมกำร

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ให้ควำมเห็นชอบ 
(8) วิเครำะห์โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกเงินกองทุน และแจ้งผลกำรอนุมัติพร้อมเร่งรัดหน่วยงำนที่

ได้รับกำรสนับสนุนกองทุนให้เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
(9) จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ/คณะอนุกรรมกำรฯ ต่ำงๆ พร้อมจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
(10) ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรฯ/คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ 
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(11) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินกองทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
(12) ติดตำมประเมินผลโครงกำรและกำรใช้เงินกองทุน พร้อมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนให้

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ 
(13) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบัญชีทั้งหมดตำมหลักบัญชีที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
(14) จัดท ำงบกำรเงินประจ ำปีของกองทุนส่งให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี 
(15) จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์เงินกองทุนส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(16) ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
(17) ให้ค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(18) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ส่วนที่ 3 
สถำนศึกษำสังกดัส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษมีสถำนศึกษำในสังกัด รวม 176 แห่ง ได้แก่ 

1. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ จ ำนวน 77 แห่ง (ครบทุกจังหวัด) ได้แก่ 
- ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 12 ศูนย์ (1.นครปฐม 2.ยะลำ 3.สงขลำ 4.ตรัง  

5.สุพรรณบุรี 6.ลพบุรี 7.พิษณุโลก 8.เชียงใหม่ 9.ขอนแก่น 10.อุบลรำชธำนี 11.นครรำชสีมำ 12.ชลบุรี) 
- ศูนย์กำรศึกษำพิเศษส่วนกลำง 1 ศูนย์ (กรุงเทพ) 
- ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด 64 ศูนย์ 
มีหน้ำที่จัดและส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำแก่คนพิกำร ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบควำมพิกำรจนตลอด

ชีวิต ในลักษณะให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention :EI) และเตรียมควำมพร้อมเพ่ือเข้ำสู่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ศูนย์กำรเรียนเฉพำะควำมพิกำร โดยแบ่งกำร
ให้บริกำรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) เด็กท่ีมำรับบริกำรที่ศูนย์ แบบไป-กลับ และแบบประจ ำหมุนเวียน 2)เด็กพิกำร
รับบริกำรที่บ้ำน เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยำบำล เด็กพิกำรเรียนร่วม และอ่ืนๆ 

2. โรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์ จ ำนวน 51 โรง (43 จังหวัด) ได้แก่ 
- โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ 10 โรง 
- โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 19-43 และ 45-57 จ ำนวน 38 โรง 
- โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหำรำชรมณียเขต (เด็กเรียนดีด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์) 
- โรงเรียนพิบูลประชำสรรค์ (ไป-กลับ) 
- โรงเรียนฟ้ำใสวิทยำ (รับเด็กเยำวชนที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิด อยู่ในกำรดูแล 

ของสถำนพินิจ ศำลเยำวชนและครอบครัววินิจฉัยและมีค ำสั่งให้เข้ำรับกำรศึกษำและอบรม) 
มีหน้ำที่ จัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ด้อยโอกำส 10 ประเภท ที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด ประกอบด้วย

เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำนหรือแรงงำนเด็ก เด็กเร่ร่อน เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทำงเพศหรือโสเภณีเด็ก เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/
ก ำพร้ำ เด็กที่ถูกท ำร้ำยทำรุณ เด็กยำกจน (มำกเป็นพิเศษ) เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กที่มีปัญหำเกี่ยวกับสำรเสพติด 
เด็กที่ได้รับผลกระทบจำกโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจ และเด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยำวชน โดยจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเหมือนโรงเรียนทั่วไป เน้นทักษะอำชีพ จัดกำร
เรียนกำรสอน และกิจกรรมกำรเรียนรู้ ด้ำนอำชีพสู่กำรมีงำนท ำ ในรูปแบบประจ ำ และแบบไป-กลับ 

3. โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร จ ำนวน 48 โรง (38 จังหวัด) ได้แก่ 
- โรงเรียนส ำหรับบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวน 21 โรง  
- โรงเรียนส ำหรับบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น จ ำนวน 2 โรง  
- โรงเรียนส ำหรับบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวน 19 โรง  
- โรงเรียนส ำหรับบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ จ ำนวน 4 โรง 
มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำให้กับคนพิกำรวัยเรียน ประกอบด้วย บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น 

บกพร่องทำงกำรได้ยิน บกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ บุคคลออทิสติก บุคคลพิกำรซ้อน 
โดยจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ อนุบำล-มัธยมศึกษำตอนปลำย ในรูปแบบโรงเรียนประจ ำ และไป-กลับ มุ่งเน้นกำร
จัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ 
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ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
 

บทบำทหน้ำที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ (คู่มือปฏิบัติงำนของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ, 2561) 
1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำในลักษณะศูนย์บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 

Intervention: EI) และเตรียมควำมพร้อมของคนพิกำร ศูนย์กำรเรียนเฉพำะควำมพิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น 

2. พัฒนำและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิกำร บุคลำกรที่จัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
3. จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล ( Individualized 

Education Program: IEP) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
4. จัดระบบบริกำรช่วงเชื่อมต่อส ำหรับคนพิกำร (Transitional Services) 
5. ให้บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ 
6. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
7. จัดระบบสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนร่วม และประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรในจังหวัด 
8. ภำระหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

มีบทบทหน้ำที่อ่ืนๆ เช่น 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้แก่คนพิกำรที่มีควำมบกพร่องทำงสุขภำพ ซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรังใน

โรงพยำบำลหรือที่บ้ำนเป็นระยะเวลำนำนจนไม่สำมำรถไปเรียนในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ตำมปกติ 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรที่มีกำรเรียนร่วมในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งของรัฐ

และเอกชน 
๓. จัดระบบส่งต่อและส่งเสริมสนับสนุนช่วงเชื่อมต่อส ำหรับคนพิกำร 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนอำชีพให้แก่คนพิกำรและผู้ดูแลคนพิกำรตำมควำมเหมำะสมจ ำเป็น 
๕. ประสำนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรคนพิกำรหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 

สำมำรถพัฒนำ สนับสนุนและจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรที่มีกำรเรียนร่วม ทั้งของรัฐและเอกชน 
 

ลักษณะกำรให้บริกำร 
บทบำทที่ 1 จัดและส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำในลักษณะศูนย์บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 

Intervention: EI) และเตรียมควำมพร้อมของคนพิกำร ศูนย์กำรเรียนเฉพำะควำมพิกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเป็นต้น 

ด ำเนินกำรโดยจัดและส่งเสริม สนับสนุน กำรให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส ำหรับเด็กพิกำร โดยจัดท ำ
แผนให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว (Individualized Family Service Plan: IFSP) แผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล (Individualized Education Program: IEP)แผนกำรสอนรำยบุคคล (Individual Implementation 
Plan: IIP) และให้บริกำรตำมแผน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้เกี่ยวข้องเรื่องกำรจัดท ำ แผนให้บริกำรช่วยเหลือ
เฉพำะครอบครัว(IFSP) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) แผนกำรสอนรำยบุคคล (IIP) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
และบริกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนต่ำง ๆ แต่ละประเภท ด้วยกำรรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำน/ข้อมูลทั่วไป (จำกกำร
สัมภำษณ์ สังเกตและสืบค้นจำกแฟ้มประวัติของคนพิกำร) กำรคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำตำมแบบคัดกรอง
ของกระทรวงศึกษำธิกำร กำรประเมินศักยภำพพ้ืนฐำนของเด็กพิกำร จัดหำสื่อ อุปกรณ์ที่เหมำะสมและสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรจ ำเป็นทำงกำรศึกษำ กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำกำรสรุปพัฒนำกำรตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลและกำรส่งต่อเด็กพิกำรไปรับบริกำรที่เหมำะสม เช่น บริกำรทำง
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กำรแพทย์โรงเรียนจัดกำรเรียนร่วม โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร และศูนย์กำรเรียนเฉพำะควำมพิกำร เป็นต้น 
บทบำทที่ 2 พัฒนำและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิกำร บุคลำกรที่จัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
ด ำเนินกำรโดย กำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร และพัฒนำให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ 

คนพิกำรแก่ผู้บริหำร ครูผู้สอน ผู้ดูแลคนพิกำร ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท ำหลักสูตรและคู่มือกำร
ฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร ส่งเสริมให้มีกำรผลิตสื่อคู่มือและเอกสำรทำงวิชำกำร  
จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำร สร้ำงวิทยำกรแกนน ำ  และครูต้นแบบด้ำนกำรศึกษำพิเศษ ส่งเสริมสนับสนุน
สถำบันที่ผลิตบุคลำกรซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรและประกำศเกียรติคุณแก่บุคลำกรที่มี
ผลงำนดีเด่นด้ำนกำรศึกษำพิเศษ 

 
บทบำทที่ 3 จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

(Individualized Education Program: IEP) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใด
ทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
 ด ำเนินกำรโดย ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำทั่วไปจัดท ำ จัดหำ ประสำนงำน ตลอดจนจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนกำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำรและควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนบุคลำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แก่คน พิกำร ครอบครัว สถำนศึกษำ และ 
ทุกภำคส่วนในจังหวัด จัดให้มีกำรส่งเสริมกำรผลิต กำรให้บริกำรค ำปรึกษำ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ สื่อกำรเรียนกำรสอนส ำหรับคนพิกำรแต่ละประเภท 
 

บทบำทที่ 4 จัดระบบบริกำรช่วงเชื่อมต่อส ำหรับคนพิกำร (Transitional Services) 
ด ำเนินกำรโดย ประสำนเครือข่ำยในกำรบริกำรช่วงเชื่อมต่อส ำหรับคนพิกำร (Transitional Services) ใน

ลักษณะสหวิทยำกำร เช่น ส่งไปรับบริกำรวินิจฉัยหรือฟ้ืนฟูทำงกำรแพทย์ส่งต่อไปฝึกอำชีพ เป็นต้น 
สถำนศึกษำมีกระบวนกำรจัดกำรกำรให้บริกำรช่วงเชื่อมต่อส ำหรับคนพิกำร โดยกำรส ำรวจ จัดท ำ และ

จัดเก็บข้อมูลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประสำนให้คนพิกำรได้รับบริกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจำกผู้ปฏิบัติงำนและ
ผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับคนพิกำรทั้งด้ำนกำรศึกษำ กำรแพทย์ กำรสังคมสงเครำะห์และกำรอำชีพ เช่น วินิจฉัย หรือ
ฟ้ืนฟูทำงกำรแพทย์ กำรเรียนร่วม กำรสังคมสงเครำะห์  กำรได้รับสิทธิทำงกฎหมำย และกำรฝึกอำชีพ  
เป็นต้น รวมทั้งจัดเตรียมคนพิกำรให้มีควำมพร้อม โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของคนพิกำรด้ำนสภำพแวดล้อม ช่วง
ระยะเวลำในสภำพแวดล้อมหนึ่งไปสู่สภำพแวดล้อมหนึ่ง เช่น จำกสถำนศึกษำหนึ่งไปอีกสถำนศึกษำหนึ่ง จำกบ้ำน
ไปสู่ สถำนศึกษำ/โรงพยำบำล/สถำนประกอบกำร อ่ืน  ๆ ตำมควำมต้องกำรจ ำ เป็นของคนพิกำร  
โดยจะต้องให้คนพิกำร/ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจกับคณะบุคคลสหวิชำชีพ เพ่ือให้กำรเปลี่ยนผ่ำนของ
คนพิกำรมีข้อจ ำกัดน้อยที่สุด ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพมำกที่สุด 
 

บทบำทที่ 5 ให้บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนกำรทำง
กำรศึกษำ 

ด ำเนินกำรโดย ให้บริกำรโดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนเป็นปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อ
กำรพัฒนำศักยภำพและกำรให้ควำมช่วยเหลือคนพิกำร กำรจัดกระบวนกำรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถเสริมสร้ำง
ศักยภำพ เพ่ือสนองควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษของคนพิกำร ต้องด ำเนินกำรโดยกำรให้ครอบครัวและชุมชนเป็น
แกนหลักในกำรดูแลคนพิกำรอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม ทั้งนี้เพ่ือให้คนพิกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำม
แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) แผนให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว (IFSP) เช่น ทักษะกล้ำมเนื้อมัด
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ใหญ่ ทักษะกล้ำมเนื้อมัดเล็ก ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ ำวัน ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรรับรู้และ
แสดงออกทำงภำษำ ทักษะกำรใช้สติปัญญำ และเตรียมควำมพร้อมทำงวิชำกำร 
 บทบำทที่ 6 เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 

ด ำเนินกำรโดย รวบรวมกฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบำย และจัดท ำ  ฐำนข้อมูล 
สำรสนเทศ สถิติ ทะเบียนคนพิกำร กำรได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ และอำชีพ ควำมต้องกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำของคนพิกำร  รวบรวมแหล่งเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชำญ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำรส ำหรับคนพิกำรในพ้ืนที่ ประสำนและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลกับเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเสริมสร้ำงเจตคติและควำมตระหนักร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
 
 บทบำทที่ 7 จัดระบบสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนร่วม และประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ  
คนพิกำรในจังหวัด 
 ด ำเนินกำรโดย สนับสนุนให้สถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนร่วมแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรเรียนร่วมของ
สถำนศึกษำ คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลแผนกำรสอนรำยบุคคลให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรศึกษำได้รับสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง สนับสนุนให้
สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผล ประเมินผลตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล รวมทั้ง
ส่งเสริม และร่วมแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนร่วมให้มีประสิทธิภำพ 
มำกยิ่งขึ้น 

ประสำนงำนคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรจังหวัดเพ่ือพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรกับทุกภำคส่วน 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
คณะอนุกรรมกำร/กำรจัดกำร
ศึกษำส ำหรับคนพิกำรจังหวัด 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 

มูลนิธิ/สมำคม คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กลุ่มบริหำรแผนงำนและงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

1. งำนแผนปฏิบัตกิำรและ
สำรสนเทศ 
2. งำนบริกำรช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิม (EI) และเตรียมควำม
พร้อม 
3. งำนบริกำรช่วยเหลือเฉพำะ
ครอบครัว 
4. งำนส่งเสริม สนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนร่วม กำรจัดกำรศึกษำ
ในห้องเรียนคู่ขนำน 
5. งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพคนพิกำรโดยครอบครัว
และชุมชน 
6. งำนทะเบียนนักเรียน 
7. งำนวัดผลและประเมินผล 
8. งำนห้องสมุด/แหล่งเรียนรู ้
9. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
10. งำนบริกำรส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก สือ่ บริกำร และควำม
ช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ 
(ระบบคูปองกำรศึกษำ) 
11. งำนพัฒนำ และฝึกอบรม
ผู้ดูแลคนพิกำร บุคลำกร และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
12. งำนให้ค ำปรึกษำ แนะแนว 
และส่งต่อ 
13. งำนจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็ก
เจ็บป่วยเร้ือรังในโรงพยำบำล 
14. งำนนิเทศ ติดตำม ประเมินผล
และรำยงำนผล 
 

1. งำนแผนปฏิบัตกิำรและ
สำรสนเทศ 
2. งำนแผนงำน และจัดตั้ง
งบประมำณ 
3. งำนศูนย์ข้อมูลและระบบ
สำรสนเทศ 
4. งำนกำรเงิน 
5. งำนบัญช ี
6. งำนพัสดุและสินทรัพย ์
7. งำนควบคุมภำยใน 
8. งำนนิเทศ ติดตำม ประเมินผล
และรำยงำนผล 
9. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

1. งำนแผนปฏิบัตกิำรและ
สำรสนเทศ 
2. งำนอำคำรสถำนที ่
3. งำนรักษำควำมปลอดภยั 
4. งำนยำนพำหนะ 
5. งำนสัมพันธ์ชุมชน เครือข่ำย
และวิเทศสัมพันธ ์
6. งำนประชำสัมพันธ์และเผยแพร ่
7. งำนอนำมัยและโภชนำกำร 
8. งำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
9. งำนโสตทัศนูปกรณ์ 
10. งำนกิจกรรมนักเรียน 
11. งำนระดมทุนและทรัพยำกร 
12. งำนธุรกำรและสำรบรรณ 
13. งำนนิเทศ ติดตำม ประเมินผล
และรำยงำนผล 
14. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
 

1. งำนแผนปฏิบัตกิำรและ
สำรสนเทศ 
2. งำนสรรหำ บรรจุ และแต่งต้ัง 
3. งำนทะเบียนประวัติบุคลำกร 
4. งำนพัฒนำครูและบุคลำกร 
5. งำนสวัสดิกำรครูและบุคลำกร 
6. งำนวินัยและรักษำวินยั 
7. งำนพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
8. งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
9. งำนมำตรฐำนวิชำชพีและ   
วิทยฐำนะ 
10. งำนนิเทศ ติดตำม ประเมินผล
และรำยงำนผล 
11. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
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กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำรของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

 
 

เด็กพิกำร 
- สมัครเข้ำรับบริกำร 
- สัมภำษณ์ 
- เก็บข้อมูลพื้นฐำนและรวบรวมหลักฐำน 

 
 

คัดแยก/คัดกรอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรียนร่วม 
 โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร 
 พัฒนำสังคมและสวัสดิกำรจังหวัด 
 ฝึกอำชีพ 
 กำรศึกษำนอกโรงเรียน 

 รับบริกำรภำยในศูนย์ 
 รับบริกำรที่บ้ำน 
 จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 ให้บริกำรตำมควำมต้องกำรพิเศษ 
 จัดท ำโปรแกรมกำรส่งต่อ 

ส่งต่อ ประเมินควำมสำมำรถขั้นพ้ืนฐำน 
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โรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์ 
 

หลักกำรและแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำสงเครำะห์ 
 กำรศึกษำสงเครำะห์ หมำยถึง กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรศึกษำแก่เด็กที่ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำหรือ
บุคคลที่รัฐจ ำเป็นต้องจัดบริกำรทำงกำรศึกษำให้เป็นพิเศษเพ่ือมุ่งให้เกิดควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำแก่ผู้ยำกไร้ 
หรือผู้เสียเปรียบทำงกำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ โดยอำจจัดเป็นกำรศึกษำเฉพำะหรือจัดร่วมในโรงเรียนปกติทั่วไป 
 กำรจัดกำรศึกษำสงเครำะห์ เป็นกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีเป้ำหมำยหลักเพ่ือช่วยเหลือ เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิของเด็กด้อยโอกำส ให้มีโอกำสได้รับกำรศึกษำและกำรพัฒนำตนเองเท่ำเทียมกับเด็กปกติทั่วไปได้ มีโอกำส
พัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ทั้งทำงด้ำนสุขภำพอนำมัย ด้ำนอำชีพ ด้ำนควำมรู้ทั่วไป ด้ำนกฎหมำย ด้ำน
คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่ำงเป็น
ปกติสุข มคีุณค่ำและศักดิ์ศรีสำมำรถท่ีจะให้ควำมร่วมมือในกรพัฒนำประเทศได้ 
 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับผู้ด้อยโอกำสที่อยู่ในสภำวะ
ยำกล ำบำก ซึ่งมีชีวิตควำมเป็นอยู่ด้อยกว่ำปกติทั่วไป เนื่องจำกประสบปัญหำต่ำงๆ ไม่สำมำรถเข้ำเรียนในโรงเรียน
ปกติทั่วไปที่อยู่ใกล้บ้ำนได้ จ ำเป็นต้องได้รับควำมช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจัดกำรศึกษำในรูปแบบที่เน้น
ให้บริกำรทำงกำรศึกษำและเลี้ยงดูในระบบโรงเรียนประจ ำ กำรบริหำรงำนของโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์มีควำม
แตกต่ำงกับโรงเรียนปกติทั่วไปหลำยด้ำน เช่น เป้ำหมำยบริกำร ให้บริกำรเฉพำะเด็กด้อยโอกำสที่อยู่ในสภำวะ
ยำกล ำบำก จัดกำรศึกษำแบบอยู่ประจ ำ ตั้งแต่ระดับอนุบำลและ/หรือประถมศึกษำถึงระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย มีภำระหน้ำที่เพ่ิมขึ้นจำกโรงเรียนทั่วไป อำทิ งำนด้ำนพัสดุและกำรเงิน งำนด้ำนอำคำรสถำนที่ งำนด้ำน
สำธำรณูปโภค งำนจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำ งำนด้ำนกำรดูแลนักเรียน งำนหอพัก งำนอนำมัยโรงเรียน เป็น
ต้น โรงเรียนต้องดูแลนักเรียนตลอดวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้ำนอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ต้อง
จัดกำรศึกษำและรับภำระในกำรดูแลเด็กมำกกว่ำโรงเรียนปกติ  
 
รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำสงเครำะห์  
 เป็นกำรจัดกำรศึกษำท่ีรัฐจัดให้เปล่ำตั้งแต่ระดับประถมศึกษำจนถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีรูปแบบ
และวีกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. จัดกำรศึกษำสงเครำะห์ให้อยู่ประจ ำในโรงเรียน รัฐบำลจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำอำหำร เสื้อผ้ำ วัสดุ
กำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวันให้ทั้งหมด 
 2. จัดกำรศึกษำสงเครำะห์ในลักษณะ ไป-กลับ เหมือนโรงเรียนปกติทั่วไป แต่จัดบริกำรอำหำรกลำงวัน 
หนังสือ วัสดุกำรศึกษำ และบริกำรเสริมต่ำงๆ  
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โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่ำ 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

- งำนบุคคล 

- งำนกิจกำรนักเรียน 

- งำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- งำนชุมชนสัมพันธ์ 
 
 

- งำนประถมศึกษำ 

- งำนมัธยมศึกษำ 

- งำนทะเบียนและวัดผล 

- งำนกิจกำรพิเศษ 
 
 

- งำนธุรกำร 
- งำนงบประมำณ 

- งำนนโยบำยและแผน 

- งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 
 

- งำนอำคำรสถำนที่ 
- งำนดูแลนักเรียน
ประจ ำ 

- งำนบริกำร 

- งำนส่งเสริมสุขภำพ 
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โรงเรียนเฉพำะควำมพกิำร 
 
บทบำทหน้ำที่ 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

1. จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับบุคคลซึ่งมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม 
กำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้ หรือมีร่ำงกำยพิกำร หรือทุพพลภำพหรือบุคคล ซึ่งไม่สำมำรถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแลหรือด้อยโอกำส โดยต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิและโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นพิเศษ โดยไม่
เสียค่ำใช้จ่ำย และให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิได้รับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำง
กำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง (มำตรำ 10)  

2. จัดกำรศึกษำที่ยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถ เรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมี
ควำมส ำคัญที่สุด โดยกระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำม
ศักยภำพมำตรำ (มำตรำ ๒๒) 
 3. จัดกำรศึกษำในระบบที่เน้นควำมส ำคัญทั้งควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้ และบูรณำกำรตำม
ควำมเหมำะสมของแต่ละระดับกำรศึกษำ (มำตรำ ๒๓) 
 4. จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล (มำตรำ 24) 
 5. จัดสภำพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำง
กำรศึกษำส ำหรับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องประเภทต่ำงๆ (มำตรำ 24) 
 6. ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคล ชุมชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เพ่ือร่วมกันพัฒนำ
ผู้เรียนตำมศักยภำพ (มำตรำ 29) 
 7. พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรส่งเสริมให้ครูผู้สอนสำมำรถวิจัยเพ่ือ
พัฒนำกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับกำรศึกษำ (มำตรำ ๓๐) 
 8. จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก (มำตรำ 48) 
 บทบำทหน้ำที่ของสถำนศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  
           ๑) จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำกำร บุคคล งบประมำณ บริหำรทั่วไป 
           ๒) จัดตั้ง/รับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
           ๓) พัฒนำหลักสูตร /จัดกำรเรียนกำรสอน 
           ๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ แนวปฏิบัติ 
           ๕) ก ำกับ ติดตำมประเมินผลตำมแผนงำนโครงกำร 
           ๖) ระดมทรัพยำกร ปกครอง ดูแลบ ำรุงรักษำทรัพย์สินฯ  
           ๗) จัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
           ๘) ส่งเสริมควำมเข้มแข็งชุมชน สร้ำงควำมสัมพันธ์ 
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โดยที่มำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. พ.ศ. 2545 บัญญัติให้กระทรวงศึกษำธิกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยตรง ทั้งนี้หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรกระจำยอ ำนำจให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  จึงท ำให้กระทรวงศึกษำธิกำรจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวง ว่ำด้วยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550  
ดังนั้นอำจสรุปบทบำทหน้ำที่เป็น 4 ด้ำน ดังนี้ 
       ๑. ด้ำนวิชำกำร 

    ๑.๑ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำม
ต้องกำรของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 

    ๑.๒ จัดกำรเรียนกำรสอน สภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม และ ส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตลอดจนกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

    ๑.๓ จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยใน สถำนศึกษำ และรำยงำนผลกำรประเมิน ให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำรับทรำบ 
      ๒. ด้ำนงบประมำณ 

    ๒.๑ จัดตั้งและรับผิดชอบกำรใช้จ่ำย งบประมำณของสถำนศึกษำ ตำมที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ 
ฯลฯ ก ำหนด 

    ๒.๒ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และ แนวปฏิบัติ ฯลฯ เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงินและกำรจัดหำ
รำยได้จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ฯลฯ ก ำหนด 
       ๓. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

    3.1 ด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก ำหนด 
       ๔. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 

    ๔.๑ จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผน ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งควำม
ต้องกำรของชุมชน และท้องถิ่น 

    ๔.๒ ด ำเนินกำรและก ำกับ ติดตำม และประเมินผลงำนตำมแผนงำน โครงกำรของ สถำนศึกษำ 
    ๔.๓ ระดมทรัพยำกร เพื่อกำรศึกษำ รวมทั้ง ปกครองดูแลบ ำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำ ผลประโยชน์จำก

ทรัพย์สินของสถำนศึกษำ ตำมท่ีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ฯลฯ ก ำหนด 
    ๔.๔ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ตำมกฎหมำย 

ระเบียบ ประกำศ ฯลฯ ก ำหนด 
    ๔.๕ ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในชุมชนและ สร้ำงควำมสัมพันธ์กับสถำบันอ่ืน ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
    ๔.๖ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรของ สถำนศึกษำ หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยและตำมที่กฎหมำย 

ระเบียบ ประกำศ ฯลฯ ก ำหนด 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กลุ่มสถำนศึกษำ สศศ. 
 เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจดั
กำรศึกษำโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร  

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

- งำนแผนงำนและ
สำรสนเทศ 

- งำนประกันสิทธิและ 
โอกำสทำงกำรศึกษำ (รับ
นักเรียน) 
- งำนพัฒนำทักษะ 
- งำนแนะแนวและสังคม
สงเครำะห์ 
- งำนทะเบียน วัด 
ประเมินผล 

- งำนนิเทศกำรศึกษำ 

- งำนสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- งำนวิจัยเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

- งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

- งำนห้องสมุด 

- งำนประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

- งำนโครงกำร
พระรำชด ำริ/โครงกำร
พิเศษ 

- งำนแผนงำน 
งบประมำณ และ
สำรสนเทศ 

- งำนจัดระบบกำร
บริหำรและพัฒนำองค์กร 

- งำนกำรเงินและบัญชี 
- งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
- งำนยำนพำหนะ 

- งำนพัฒนำระบบ
เครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศ 

- งำนมำตรฐำนและ
ระบบควบคุมภำยใน 

- งำนกองทุนพัฒนำ
กำรศึกษำ 
 
 

- งำนแผนงำนและ
สำรสนเทศ 

- งำนทะเบียนประวัติ 
- งำนอัตรำก ำลัง สรรหำ
บรรจุแต่งตั้ง 

- งำนมำตรฐำนต ำแหน่ง
และมำตรฐำนวิทยฐำนะ 

- งำนมำตรฐำนวิชำชีพ 
จรรยำบรรณวิชำชีพ 
วินัยและนิติกำร 

- งำนพัฒนำบุคลำกร 

- งำนส่งเสริม ยกย่องเชิด
ชูเกียรติและงำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
- งำนสวัสดิกำรครูและ
บุคลำกร 

- งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ 

- งำนประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนและพิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบ 

 
 

- งำนแผนงำนและ
สำรสนเทศ 

- งำนธุรกำรและสำร
บรรณ 

- งำนอำคำรสถำนที่ 
- งำนเวรยำมรักษำกำรณ์ 
- งำนอนำมัยโรงเรียน 

- งำนโภชนำกำร 

- งำนนักเรียนประจ ำ 

- งำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- งำนส่งเสริมกีฬำและ
นันทนำกำร 

- งำนกิจกรรมนักเรียน 

- งำนบริกำร
โสตทัศนูปกรณ์ 
- งำนประชำสัมพันธ์และ
สัมพันธ์ชุมชน 
 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
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ส่วนที่ 4  
เครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

 
เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรส ำหรับสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยบริกำรเดียวกันได้มีโอกำส
ร่วมมือและช่วยเหลือกันในด้ำนบริหำรวิชำกำร และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เหมำะสม อันเป็นส่วนหนึ่งในกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรศึกษำ และท ำให้เกิดสัมฤทธิ์ผลของกำรปฏิบัติงำน เป็นเครือข่ำยร่วมมือ ประสำนส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และมำตรฐำนที่ใกล้เคียงกันโดยควำมร่วมมือกันในกำรบริหำร
จัดกำร  ส ำนั กบริ หำรงำนกำรศึกษำพิ เศษ จึ งจั ดท ำ ระเบียบส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ว่ำด้วยเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำ
พิเศษ พ.ศ. 2558 ให้จัดตั้งเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมประเภทกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ได้แก่ โรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์ โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร และศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ส ำนัก
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษจึงก ำหนดให้มีเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพ 20 เครือข่ำย ได้แก่ 
 เครือข่ำยโรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์ 4 เครือข่ำย 

1. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์ภำคกลำง 
2. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์ภำคใต้ 
4. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์ภำคเหนือ 
เครือข่ำยโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร 4 เครือข่ำย 
5. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำรส ำหรับบุคคลที่มี 

ควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน 
6. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำรส ำหรับบุคคลที่มี 

ควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 
7. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำรส ำหรับบุคคลที่มี 

ควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หรือกำรเคลื่อนไหว หรือสุขภำพ 
8. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำรส ำหรับบุคคลที่มี 

ควำมบกพร่องทำงกำรเห็น 
เครือข่ำยศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 12 เครือข่ำย 
9. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 1 

และส่วนกลำง 
10. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 2 
11. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 3 
12. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 4 
13. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 5 
14. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 6 
15. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 7 
16. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 8 
17. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 9 
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18. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 10 
19. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 11 
20. เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 12 

มีอ ำนำจหน้ำที ่
(1) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและก ำรบริหำรงบประมำณของเครือข่ำย 
(2) ประสำนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำในเครือข่ำยกับทุกภำคส่วน 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในเครือข่ำยรวมทั้ง

สนับสนุนเพื่อสิทธิทำงกำรศึกษำ 
(๔) พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพของแต่ละประเภท

สถำนศึกษำ 
(๕) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน งำนวิจัยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน และกำรเรียนรู้ของคน

พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
  (๖) พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
  (๗) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำภำยในเครือข่ำย แล้วรำยงำนส ำ นัก
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
กลุ่มสถำนศึกษำ 

ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ว่ำด้วยกลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ พ.ศ. 2558 ให้จัดตั้งกลุ่มสถำนศึกษำโดยค ำนึงถึงสภำพภูมิศำสตร์ ขนำด และจ ำนวน
สถำนศึกษำตำมควำมเหมำะสม โดยให้มีคณะกรรมกำรกลุ่มสถำนศึกษำ และให้อ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(1) บริหำรกลุ่มสถำนศึกษำให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

(2) อนุมัติแผนปฏิบัติกำรและกำรบริหำรงบประมำณของกลุ่มสถำนศึกษำ 
(3) ให้ข้อเสนอแนะ ควำมเห็น แผนกำรจัดกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรและ

ผู้ด้อยโอกำส และกำรบริหำรงำนบุคลำกรเสนอต่อส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

(4) ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำใน
ด้ำนบริหำรทั่วไป ด้ำนวิชำกร ด้ำนบุคลำกร และด้ำนงบประมำณ รวมทั้งกิจกรรมอื่นของสถำนศึกษำในกลุ่ม 

(5) ก ำหนดแนวปฏิบัติค ำสั่ง หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือตำมมติของกลุ่ม
สถำนศึกษำ เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของกลุ่มสถำนศึกษำด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย มีควำมคล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพ 
  (6) ประสำนงำนกับกลุ่มสถำนศึกษำอ่ืนและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  (7) จัดประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละสองครั้ง  

(8) ระดมทรัพยำกรในด้ำนต่ำงๆ จำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เพ่ือน ำมำสนับสนุนส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส  

(9) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำผลงำนวิชำกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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(10) ประสำนและสร้ำงเครือข่ำยในกำรพิทักษ์สิทธิให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกลุ่ม
สถำนศึกษำ 

(11) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำภำยในกลุ่มสถำนศึกษำ แล้วรำยงำน
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(12) ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
กลุ่มสถำนศึกษำ 8 กลุ่ม มีดังนี้ 

- กลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ กลุ่ม 1 (26 สถำนศึกษำ) 
- กลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ กลุ่ม 2 (26 สถำนศึกษำ) 
- กลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ กลุ่ม 3 (19 สถำนศึกษำ) 
- กลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ กลุ่ม 4 (21 สถำนศึกษำ) 
- กลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ กลุ่ม 5 (17 สถำนศึกษำ) 
- กลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ กลุ่ม 6 (29 สถำนศึกษำ) 
- กลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ กลุ่ม 7 (25 สถำนศึกษำ) 
- กลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ กลุ่ม 8 (13 สถำนศึกษำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 


