ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ
๙ หมู่ที่ ๖ ถนนชัยภูม-ิ สีคิ้ว ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๐๐/ว ๐๔๗

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง แจ้งกาหนดการขอรับบริการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรียน ...............................................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการยื่นขอรับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อฯ

จานวน ๑ ฉบับ

ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการให้ คนพิการมีสิ ทธิได้รับ
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลื ออื่นใดทางการศึกษา ได้กาหนดให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจั งหวั ด ดาเนิ น การให้ ค นพิการได้รับ สิ ทธิ ดั งกล่ าวรายละไม่เกิ น ๒,๐๐๐ บาท ต่ อหนึ่งปี การศึ กษานั้ น
ทางศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ าจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ได้ ก าหนดการยื่ น ขอรั บ สิ่ ง อ านวยความสะดวก สื่ อ ฯ
ในปี การศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อ ให้ โ รงเรี ย นในจังหวั ดชัยภูมิ เป็นตั ว แทนคนพิการในสถานศึกษาที่ส นใจยื่นขอรั บ
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อฯ ตามกาหนดการที่แนบมานี้
ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ จึ งขอให้โรงเรียนที่มีคนพิการสนใจยื่ นขอรับ
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดทาเอกสาร
การขอรับตามกาหนด และส่งให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดชัยภูมิเพื่อให้ผู้พิการได้รับสิทธิ์ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นางวิมาลา รักพรม)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์.๐-๔๔๘๑-๓๓๑๒
โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๓๑๑
http://www.chysec.net
E-Mail : chysec@hotmail.com

กาหนดการยื่นขอรับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลาดับ
กาหนดการ
วันครบกาหนด
๑ ส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมเอกสารประกอบ
ตั้งแต่บดั นี้ ถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
*** IEP , คป.๐๑ ต้องพิมพ์ออกจากระบบ IEP Online เท่านั้น ***

๒
๓

แจ้งผู้ผ่านการอนุมัติ พร้อมรับคูปองการศึกษา
รับสื่อ สิ่งอานวยความสะดวก

๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

* หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เอกสารประกอบการขอรับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑. แบบคัดกรองทางการศึกษา
๒. แบบ คป.๐๑ (พิมพ์จากโปรแกรม IEP Online เท่านั้น)
๓. แบบ คป.๐๔ (ให้เรียงลาดับความต้องการมาเบื้องต้นว่าเด็กคนใดควรได้รับก่อน เพื่อให้ครูเรียนรวมได้มี
ส่วนร่วมในการคัดกรองความต้องการเบื้องต้น)
๔. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (พิมพ์จากโปรแกรม IEP Online เท่านั้น)
๕. File Excel คป.๐๗ บันทึกลงแผ่น CD (Download file ได้ที่ www.chysec.net)
แนวทางการกรอกข้อมูลลงระบบ IEP Online
๑. ดาวน์โหลดโปรแกรม IEP Online ที่เว็บไซต์ www.chysec.net งานคูปองการศึกษา
๒. ดาวน์โหลดไฟล์รหัสผ่านของแต่ละโรงเรียน
๓. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน เพื่อประกอบการลงโปรแกรม
๔. ลงโปรแกรมตามคู่มือ
๕. คัดกรองเด็กเก่าที่คาดว่าศึกษาต่อในโรงเรียน (เพื่อที่จะไม่ต้องเร่งกรอกตอนใกล้ปิดระบบ)
๖. กรอกข้อมูลเด็กเก่าที่คาดว่าศึกษาต่อในโรงเรียนลงโปรแกรม IEP Online
๗. เมื่อเปิดเทอมใหม่ คัดกรองเด็กรายใหม่ และกรอกลงระบบ ก่อน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๘. พิมพ์เอกสาร IEP , คป.๐๑ จากโปรแกรม IEP Online
๙. หน้าที่เป็นลายมือชื่อ ให้กรอกด้วยปากกา เอกสารทุกอย่างทา ๒ ชุด (ส่งศูนย์ฯ ๑ ชุด เก็บไว้เอง ๑ ชุด)
๑๐. รวบรวมเอกสาร ส่งศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือหน่วยบริการประจาอาเภอที่สะดวก

สามารถยื่นเอกสารขอรับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อฯ ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดชัยภูมิ
หรือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการแต่ละอาเภอ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ
๙ ม.๖ ถ.ชัยภูม-ิ สีคิ้ว (ข้างโชว์รูมฟอร์ด) 044-813312
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการโพนทอง อาเภอเมือง
อยู่ใน อบต.โพนทอง โทร.088-0378171
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการบ้านค่าย อาเภอเมือง
อยู่ใน เทศบาลตาบลบ้านค่ายหมืน่ แผ้ว โทร.061-0931837
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการบ้านเขว้า
อยู่ใน เทศบาลตาบลทุ่งทอง โทร.095-2350467
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการคอนสวรรค์
อยู่ใน โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา โทร.089-1223791
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการหนองบัวแดง
อยู่ใน เทศบาลตาบลหนองบัวแดง โทร.061-0585515
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการจัตรุ ัส
อยู่ใน อนามัยเก่า ตรงข้ามโรงเรียนบ้านงิ้ว โทร.086-3854619
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการบาเหน็จณรงค์
อยู่ใน อบต.บ้านเพชร โทร.084-4318868
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการหนองบัวระเหว
อยู่ใน กศน.วังตะเฆ่ โทร.098-9526629

ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการเทพสถิต และซับใหญ่
อยู่ใน รพ.สต.วังตาท้าว(บ้านห้วยหินฝน) โทร.081-4091921 , 087-8809361
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการบ้านแท่น
อยู่ใน อบต.บ้านแท่น โทร.089-5699445
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการแก้งคร้อ
อยู่ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกุงเก่า โทร.089-1223791
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการคอนสาร
อยู่ตรงข้ามเทศบาลตาบลห้วยยาง โทร.044-813312
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการเนินสง่า
อยู่ใน อบต.หนองฉิม โทร.087-7005428
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการภูเขียว
อยูใ่ น สถานีอนามัยบ้านบัวพักเกวียน โทร.084-6831298
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการภักดีชุมพล
อยูใ่ น อบต.วังทองเก่า โทร.085-6332256
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการเกษตรสมบูรณ์
อยู่ใน เทศบาลตาบลบ้านยาง โทร.086-8213755 , 082-1082949

สอบถามได้ที่ ๐๔๔-๘๑๓๓๑๒ หรือเข้าไลน์กลุ่มตาม QR Code นี้

