
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำน ำ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘ ก าหนดให้สถานศึกษาในทุกสังกัด
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน และต้องมี
การปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ต้อง



 
 

ด าเนินการให้ถูกต้องตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
จึงได้จัดท าคู่มือการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
ทั้ง ๓ กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม และโรงเรียนเฉพาะความพิการ ได้ใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน    

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ขอขอบพระคุณ  ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ อดีตผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร.วัชรีย์  ร่วมคิด   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ผศ.วาระดี  ชาญวิรัตน์   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร. จรรยา ชื่นเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ดร.นลินรัตน์  อภิชาต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และนางพนิดา รัตนไพโรจน์  สถาบันราชานุกูล ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์
เป็นผู้เชี่ยวชาญ  ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ท าให้การจัดท าคู่มือ
การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้  จะเป็นเครื่องที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับคนพิการต่อไป 
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ควำมเป็นมำของแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 

การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีต้นก าเนิดที่สหรัฐอเมริกาโดยมีพัฒนาการตามล าดับ
ดังนี้  ใน ค.ศ. ๑๙๗๕ รัฐบาลกลางได้ออกกฎหมาย Education For All Handicapped Children Act of 
๑๙๗๕ (Public Law ๙๔-๑๔๒ หรือ PL ๙๔-๑๔๒)  ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน ค.ศ. ๑๙๗๗  สาระส าคัญของ
กฎหมายฉบับนี ้ ก าหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กพิการอายุระหว่าง ๓ – ๒๑  



 
 

ปีเพ่ิมมากขึ้น  ต่อมาในเดือนตุลาคม ค.ศ.๑๙๙๐ รัฐบาลกลางได้ออกกฎหมาย Individuals with 
Disabilities Education Act : IDEA  (PL ๑๐๑-๔๗๖) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลแก่เด็กพิการทุกคน โดยให้ความส าคัญกับผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง เพราะเชื่อว่าผู้ปกครอง
เป็นบุคคลส าคัญในการน าเด็กพิการเข้าถึงบริการทางการศึกษาตามที่กฎหมายให้สิทธิไว้ และมีส่วนส าคัญใน    
การพัฒนาเด็กพิการร่วมกับนักการศึกษา  
 ปัจจุบัน สังคมโลกเกิดกระแสการยอมรับสิทธิ ความเท่าเทียมกันของมนุษยชน ข้อบ่งชี้ส าคัญของ 
สิทธิความเท่าเทียมกัน คือ “สิทธิทางการศึกษา” ซึ่งเป็นข้อความที่ประกาศไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย      
สิทธิมนุษยชน  (Universal  Declaration  of  Human  Rights)  และได้รับการยืนยันอีกครั้งในปฏิญญา
สากลว่ าด้ วยการศึ กษาเพ่ือปวงชน  (World  Declaration  on  Education  for  All)  ซึ่ งระบุ ว่ า
ผู้ด้อยโอกาสทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาตามที่พวกเขาต้องการ  พ่อ แม่ผู้ปกครองมีสิทธิโดยชอบธรรมที่
จะได้รับค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพแวดล้อมและตามความต้อง 
การจ าเป็นพิเศษของคนพิการ  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๓)   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ได้รับรองสิทธิ เสรีภาพ และคุ้มครองสิทธิ
ของคนพิการไว้อย่างครอบคลุม โดยระบุในมาตราต่างๆ ดังนี้   

มาตรา ๓๐ วรรคสาม การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน   
เรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ วรรคสี่ มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้
บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
ตามวรรคสาม  

มาตรา ๔๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วรรคสอง ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับ 
บุคคลอื่น  

มาตรา ๘๐ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
(๑) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความ
เสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้ง
ต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได้ 

 
 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้มีการตรากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการให้ไดร้บัสิทธิทางการศกึษา ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายส าคัญดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
มาตรา ๑๐ ระบุว่า การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม     

การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มี
ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ   



 
 

การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการ           
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความ             
ระหว่างบุคคล  

มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตาม มาตรา ๑๐ 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ 
โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ  

มาตรา ๖๐ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญสูงสุดต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยการจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา (๓) จัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยค านึงถึง
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง  

๒. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕  
มาตรา ๑๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และสถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือเด็กซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจ า
เป็น เพ่ือประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

๓. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
มาตรา ๕ คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้   
(๑) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับ

เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
(๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ 

ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น  
(๓) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการ

เรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละ
ประเภทและบุคคล  

มาตรา ๘ ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อย    
ปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวง  



 
 

๔. กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๐ ออกตามความในมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ซึ่งก าหนดให้คนพิการ มีสิทธิได้รับ
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

๕. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ก าหนดองค์ประกอบ กระบวนการจัดท า บุคคลที่เกี่ยวข้อง         
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การทบทวน ปรับปรุงและความส าคัญของแผนการส่งต่อไว้อย่างชัดเจน     

๖. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคน พิการ
โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ คนพิการทุกประเภทมีสิทธิได้รับการศึกษาและได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษา
ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา และการจัดบริการทางการศึกษาให้กับคนพิการต้องจัดให้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง 
และเสมอภาค 

ด้วยเหตุจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ จึงต้อง
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ โดยการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับคนพิการในวัยเรียนทุกคน 
 

ควำมหมำยของแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
  

 ผดุง   อารยะวิญญู  ( ๒๕๔๒ )  ได้ให้ความหมายว่า เป็นแผนการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดท าขึ้น โดยได้ร่วมมือและความยินยอมจากผู้ปกครองของนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ  แผนนี้บรรจุเนื้อหาสาระของแต่ละคน เป็นแผนในระยะ  ๑  ปี  และมีการทบทวนแผน
ทุกภาคเรียน 
 เบญจา   ชลธาร์นนท์ ( ๒๕๔๓ )   ได้ให้ความหมายว่า เป็นแผนการจัดการศึกษาซึ่งก าหนดแนวทาง
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลพิการแต่ละบุคคล ตลอดจนก าหนดสิ่งอ านวย
ความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้เป็นเฉพาะบุคคล 
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ( ๒๕๔๖ )  ได้ให้ความหมายว่า เป็นแผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ  ตลอดจนก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก  
สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล   ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งใน
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  ที่จะท าให้การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนคน
พิการทุกประเภท 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( ๒๕๔๘ ) ให้ความหมายว่า เป็นแผนการให้บริการ
ทางการศึกษาพิเศษรายปี ที่จัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเป็น
รายบุคคล โดย พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดท า ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับระดับ
ความสามารถในปัจจุบัน ตลอดจนก าหนดสิ่งอ านวยสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ให้เป็นเฉพาะบุคคล รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล  



 
 

 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้นิยาม ไว้ว่า แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล หมายถึง แผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
คนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ( ๒๕๕๖ ) ได้ให้ความหมายว่า เป็นแผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล  

กล่าวโดยสรุป แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายความว่า  แผนการจัดการศึกษาที่จัดท าขึ้นให้
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการเป็นเฉพาะบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูและคณะสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาให้คนพิการ       
เป็นลายลักษณ์ อักษร ซึ่งในแผนจะต้องระบุ ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผล ก าหนดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตลอดจนมีการทบทวนปรับปรุงแผนตามความเหมาะสม 
 

หลักกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 

 กฎหมายการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ( Individuals with Disabilities Education Act : 
IDEA ) ดังกล่าวเบื้องต้น ระบุให้จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือการพัฒนาเด็กพิการทุกคน     
โดยแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะต้องได้รับการปรับให้ตอบสนองความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน
เป็นเฉพาะบุคคลตามกระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ในกฎหมายฉบับดังกล่าวยังระบุถึง   
หลักการเบื้องต้นตามกฎหมายในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ๖ ประการ ได้แก่ 

๑.  เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษา (Zero reject) เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน รวมถึง
คนพิการ ต้องได้รับการประเมินค้นหาอย่างเป็นระบบ การคัดกรอง และประเมินตั้งแต่แรกเกิด หลักการนี้เป็น
การประกันความเท่าเทียมทางการศึกษา รวมไปถึงคนพิการด้วย ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการที่เหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ   

๒. การไม่เลือกปฏิบัติในการตรวจวัดเพ่ือบ่งชี้และประเมิน (Nondiscriminatory identification 
and evaluation) โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินด้านต่างๆ ทุกด้าน โดยปราศจากอคติ และนักการ
ศึกษาจะต้องใช้กระบวนการและเครื่องมือที่หลากหลายในการประเมิน ซึ่งจะท าให้สามารถประเมินเด็กได้
สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงมากท่ีสุด 

๓.  การให้บริการทางการศึกษาแบบให้เปล่าที่เหมาะสม (Free Appropriate Public Education : 
FAPE) โดยเด็กพิการทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ที่สนองตอบต่อความต้องการจ าเป็น
พิเศษ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และมีเอกสารต่างๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สามารถตรวจสอบกระบวนการ
จัดการศึกษาของครูได้ด้วย  

๔ . การจั ด การศึ กษ าใน สภ าพ แวดล้ อมที่ มี ขี ด จ ากั ด น้ อ ยที่ สุ ด  (The Least Restrictive 
Environment : LRE) ผู้เรียนพิการควรได้รับการจัดการศึกษาในห้องเรียนรวมกับเด็กทั่วไป โดยสถานศึกษา
จะต้องจัดวางและมีบริการ การช่วยเหลือที่เป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน ซึ่งจะท าให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆ รวมทั้งทักษะสังคมและเรียนรู้ในสถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับวัยวุฒิ เป็นการให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการใช้
ชีวิต ในสถานการณ์จริง อีกท้ังยังเป็นประโยชน์กับนักเรียนทั่วไปที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย 



 
 

๕.  การพิทักษ์สิทธิในการรับบริการ (Procedural Due Process) เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
กระบวนการขั้นตอน การจัดวาง และสามารถที่จะตรวจสอบ รวมถึงพิทักษ์สิทธิของคนพิการ ระบบดังกล่า ว  
เป็นการรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 

๖.  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและคนพิการ (Parental and Student Participation) เป็นการให้
ผู้ปกครองและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินการในการรับบริการการศึกษาพิเศษ และการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา กฎหมายดังกล่าวให้ความส าคัญกับคนพิการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ       
ผู้ปกครองและคนพิการในการจัดการศึกษา และได้มีการกล่าวถึงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่จะน าไปสู่การได้รับสิทธิต่าง ๆ โดยค านึงถึงความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคลเป็น
หลัก  

นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาได้ให้หลักการของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ ดังต่อไปนี้ 
Siegel (๒๐๐๒) กล่าวถึงหลักการในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลว่ามีหลักการ

ดังต่อไปนี้  
๑.  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

  ๒.  เมื่อเด็กได้รับสิทธิให้มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วม
ประชุมจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยเน้นที่การจัดการศึกษาพิเศษว่าเป็นอย่างไร และจะมี           
การปรับเปลี่ยนอย่างไร 

  ๓. ผู้ปกครองและสถานศึกษาจะต้องลงความเห็นและลงนามร่วมกันในการจัดท าแผนการ  
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  ๔.  ถ้าผู้ปกครองต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดการศึกษา ต้องมีการนัดประชุม
หารือและลงความเห็น 

  ๕.  ผู้ปกครองสามารถร้องขอให้มีการนัดประชุมได้ตลอด หากพบปัญหาที่เก่ียวกับพัฒนาการ
ของเด็ก ปัญหาในห้องเรียนหรือบริการต่างๆ  

  ๖. สถานศึกษาที่ให้บริการต้องด าเนินการจัดหาบริการหรือสื่อเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ศรียา นิยมธรรม (๒๕๔๖) กล่าวถึง แนวคิดในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล มีหลักการ 

เบื้องต้น คือ 
  ๑. ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับบริการทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคนพิการ

หรือคนทั่วไป เมื่อรัฐจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วไปแล้ว ก็ควรจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษด้วย หากนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษไม่สามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษาที่รัฐจัดให้
นักเรียนทั่วไปได้ ก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะจัดการศึกษาให้สนองต่อความต้องการของนักเรียนดังกล่าว  

  ๒. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษควรได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการบ าบัด การฟื้นฟู
สมรรถภาพทุกด้านโดยเร็วที่สุด ในทันทีที่ทราบว่านักเรียนมีความต้องการพิเศษ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียม
นักเรียนให้พร้อมที่จะเรียนต่อไป และมีพัฒนาการทุกด้านถึงขีดสูงสุด 

  ๓. การจัดการศึกษาพิเศษควรค านึงถึงการอยู่ร่วมกันกับสังคมทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
การเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษจึงควรให้เรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปให้มากที่สุด 

  ๔. การจัดการศึกษาพิเศษ ต้องปรับให้เหมาะกับสภาพความเสียเปรียบของนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภท  



 
 

  ๕. การศึกษาพิเศษและฟ้ืนฟูบ าบัดทุกด้าน ควรจัดเป็นโปรแกรมให้เป็นรายบุคคลในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนบางอย่างอาจจัดเป็นกลุ่มเล็กส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง หรือมีความต้องการ
คล้ายคลึงกนั และอยู่ในระดับความสามารถใกล้เคียงกัน 

๖. การจัดโปรแกรมการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ควรเน้นที่ความสามารถ        
ของนักเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าที่จะค านึงถึงความพิการหรือความบกพร่อง 
เพ่ือให้นักเรียนมีความม่ันใจว่า แม้ตนจะมีความบกพร่อง แต่ก็ยังมีความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถ
ปรับตัวได้ดีขึ้น 

  ๗.  การศึกษาพิเศษควรมุ่งให้นักเรียนมีความเข้าใจ ยอมรับตนเอง มีความเชื่อมั่น ช่วยตนเอง
ได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

สุทธิพร  วิจิตรพันธุ์ (๒๕๔๙) กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่จัดท า
ให้กับเด็กพิการนั้น มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

  ๑.  เด็กพิการแต่ละคนมีแผนการจัดการศึกษาที่ไม่เหมือนกัน และอาจจะเปลี่ยนแปลงได้  
  ๒.  การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้นจะมีเป้าหมายรายปี โดยก าหนด

จุดประสงค์ระยะยาวและจุดประสงค์ระยะสั้น  
  ๓.  ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะเชื่อมโยงการบริการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ

จ าเป็นพิเศษของเด็กพิการแต่ละคน เช่น การบริการทางด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การบริการทางการศึกษา 
  ๔.  ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะต้องมีวิธีการประเมินผลประจ าปี เพ่ือพิจารณา

ความก้าวหน้า 
  ๕.  ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะต้องระบุระดับความสามารถทางการศึกษาและ

พฤติกรรมของเด็ก โดยการประเมินผลทุกๆ ด้าน 
  ๖.  มีการแสดงก าหนดเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการให้บริการ 
  ๗.  แสดงเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการประเมินผลอย่างเหมาะสมตามแผน 
  ๘.  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นเอกสารที่พิสูจน์การยินยอมของโรงเรียนในการจัด

การศึกษาให้กับเด็กพิการ 
  ๙.  เป็นเครื่องมือสื่อสารในการก าหนดการจัดการศึกษาพิเศษให้กับเด็ก โดยเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง 
ประคอง  ผลพิชญานันท์ (๒๕๕๒) กล่าวว่า แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นการจัดการศึกษา 

ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  โดยยึดหลักที่ว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ การจัดการเรียนรู้จะต้องจัดเนื้อหา สาระ และกิจกรรม ให้สอดคล้องกับ     
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ มีหลักการในการจัดท า 
ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  ต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒.  ต้องก าหนดกระบวนการพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ          

ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
๓.  มุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษอย่างเต็มศักยภาพทุกด้าน 
๔.  บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 



 
 

  ๕.  ต้องด าเนินการจัดท าตามกระบวนการอย่างครบถ้วนตามล าดับ ตั้งแต่การส ารวจ ศึกษา
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินและคัดแยก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและจัดท าแผน                
การเตรียมความพร้อม และการประเมินผล 

  ๖.  ด าเนินการด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ การจัด
กิจกรรมและการประเมินผลให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ตลอดจนมีการตรวจสอบได้ 

 

ดังนั้นหลักการของการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้น จะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายต่างๆ ที่ค านึงถึงสิทธิของคนพิการ ต้องมีการประเมิน และวางแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล ภายใต้ความร่วมมือของครู นักการศึกษา คณะสหวิชาชีพ 
ผู้ปกครองและคนพิการ  เพ่ือให้คนพิการได้รับการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการ สามารถตรวจสอบ 
ปรับเปลี่ยน และประเมินผลโดยค านึงถึงศักยภาพที่แท้จริงของคนพิการเป็นหลัก 
 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 

๑.  เพ่ือให้คนพิการได้รับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นเฉพาะ
บุคคล 

๒.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสอบความก้าวหน้า  
ทางการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน 

๓. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู คณะสหวิชาชีพ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมใน
การวางแผนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๔. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถวางแผนจัดบริการทางการศึกษา ตลอดจนจัดหาเทคโนโลยี              
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 
 

องค์ประกอบของแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  
 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนให้บริการทางการศึกษาพิเศษ ที่จัดท าเป็นลายลักษณ์
อักษรให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องเป็นเฉพาะบุคคล  โดยความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและได้รับ
ความเห็นชอบจาก บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน และมีการทบทวนแผนตามความเหมาะสม 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
๒. ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ 

 ๓. ข้อมูลด้านการศึกษา  
 ๔. ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น  

๕. การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ  
๖. ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ

ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
 ๗. คณะกรรมการจัดท าแผน 
 ๘. ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน  
  



 
 

ประโยชน์ของแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้าน

การศึกษาตามศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

 

ประโยชน์ต่อผู้เรียน 
 ๑.  ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ บ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการทางการศึกษา เต็มศักยภาพอย่างเป็น
ระบบและเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
 ๒. ผู้เรียนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวง  
 ๓. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ การวัดและประเมินผล
ตลอดจนการปรับปรุงเป้าหมายในการจัดการศึกษาของตน 
 ๔.  ผู้เรียนได้รับการส่งต่อทางการศึกษา และด้านอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม 
 

ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
๑. ครูผู้สอนมีข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ    

ของผู้เรียน 
๒. ครูผู้สอนรู้ขอบเขตความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
๓. ครูผู้สอนมีข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
๔. ครูผู้สอนวัดผลและประเมินผลการพัฒนาได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๕. ครูผู้สอนสามารถปรับแผนการจัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
๖. ครูผู้สอนสามารถจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ

ความช่วยอื่นใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 
  

ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง  
๑. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาและรับรู้เป้าหมายในการพัฒนาบุตรหลาน 
๒. ผู้ปกครองสามารถขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ

ความช่วยอื่นใดทางการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาบุตรหลานที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของบุตรหลานได้อย่าง
ถูกต้อง 

๔. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล การปรับแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับศักยภาพของบุตรหลาน 
 ๕. ผู้ปกครองรับทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของบุตรหลาน ซึ่งสามารถน ามาวางแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุตรหลานได้อย่างมีเป้าหมาย 
 

 ประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ 
๑. สถานศึกษามีข้อมูลในการจัดผู้เรียนเข้าศึกษาในรูปแบบ ระบบ และระดับที่เหมาะสม    
๒. สถานศึกษามีข้อมูลในการวางแผนบริหาร จัดสรรงบประมาณ การพัฒนาหลักสูตร และแนวทาง 

ในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน  



 
 

๓. สถานศึกษาสามารถวางแผนจัดบริการทางการศึกษา ตลอดจนจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก 
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยอ่ืนใดทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ  
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 
 ๔. สถานศึกษามีข้อมูลในการก าหนดทิศทางการจัดการ การประสานความร่วมมือ และการส่งต่อ
ผู้เรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. สถานศึกษามีข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการจัดการศึกษาของผู้เรียน 
 

ประโยชน์ต่อผู้บริหำร 
 ๑. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา การวัดผล ประเมินผล และการปรับปรุง    
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 ๒. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานและ
งบประมาณ วิชาการ และบุคลากร ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 

 

ประโยชน์ต่อคณะสหวิชำชีพ 
คณะสหวิชาชีพได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ วางแผน ประเมิน และ      

ร่วมพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๒ 

กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 
 

 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized Education Program : IEP) เป็นแผนการ    
จัดการศึกษาที่จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นเฉพาะบุคคล โดยการ        
มีส่วนร่วมของสถานศึกษา ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู  และคณะสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนการ



 
 

ศึกษาให้ผู้เรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก  เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้เป็นการเฉพาะบุคคล ตลอดจนมีการทบทวนปรับปรุงแผน
ตาม  ความเหมาะสม ซึ่งมกีระบวนการด าเนินการ ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 ๑. ขั้นเตรียมกำร 
 เมื่อพบว่าผู้เรียนมีปัญหาทางด้านการศึกษา สถานศึกษาควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ กำรรวบรวมข้อมูล  

รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์  การสอบถาม 
การสังเกต และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนท าความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือผู้เรียน  

 ๑.๒  กำรคัดกรองประเภทควำมพิกำรทำงกำรศึกษำ  
 ขออนุ ญ าตผู้ ป กค รอ งคั ด ก รอ งผู้ เรี ย น  โด ย ใช้ แ บ บ คั ด ก รอ งค น พิ ก ารท างก ารศึ กษ า                      
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอาจใช้แบบคัดกรองของหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมเพ่ือให้ได้
ข้อมูลของผู้เรียนที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

กรณีพบว่าผู้เรียนมีแนวโน้มว่ามีความบกพร่องควรแนะน าให้ผู้ปกครองน าส่งแพทย์ หรือนักวิชาชีพ
วินิจฉัยเพิ่มเติม 

 

 ๒.  ขั้นกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 การด าเนินการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้สถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  

สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ส าหรับผู้เรียนแต่ละคน 
โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน ซึ่งประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน (๒) บิดา หรือมารดา 
หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการ (๓) ครูประจ าชั้น หรือครูแนะแนว หรือครูการศึกษาพิเศษ หรือครู          
ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และหรือ
คณะสหวิชาชีพ ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 

          ๒.๒ ตรวจสอบหรือกำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำน  
คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง        

ท าการตรวจสอบหรือการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (Student) ตามหลักสูตรสถานศึกษา     
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทักษะการเรียนรู้ เพ่ือให้ทราบ  

จุดเด่น คือ ความสามารถหรือศักยภาพปัจจุบันที่ผู้เรียนสามารถท าได้ในสาระการเรียนรู้ /ทักษะ    
การเรียนรู้   

จุดด้อย คือ สิ่งที่ผู้เรียนไม่สามารถท าได้ในสาระการเรียนรู้/ทักษะการเรียนรู้  
ทั้ งนี้ควรตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐานจากสภาพจริงในหลายสถานการณ์               

ให้ครอบคลุมถึงบริบทด้านสิ่งแวดล้อม (Environments) ซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมด้านบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่เอ้ือหรือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ด้านกิจกรรม (Tasks) ที่ผู้เรียน
ปฏิบัติได้หรือไม่ได้ในแต่ละวัน หรือไม่ได้รับการส่งเสริมในการท ากิจกรรม กิจกรรมนั้นเหมาะสมกับผู้เรียน
หรือไม่ และด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา(Tools)  
ที่ผู้เรียนได้รับหรือยังไม่ได้รับก่อนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง      



 
 

และน าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของ          
แต่ละบุคคล                                                                                                                                                               

กรณีสถานศึกษาตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐานแล้วพบว่า ผู้เรียนมีความพร้อม         
ในทุกสาระการเรียนรู้/ทักษะการเรียนรู้  ให้ด าเนินการส่งต่อตามความเหมาะสมต่อไป 

 ๒.๓ จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  
 คณะกรรมการน าข้อมูลจากการตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐาน มาจัดท า               
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ            
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๒  
ในการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ   ตลอดจนก าหนดสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามความต้องการพิเศษของผู้เรียน         
ให้ค านึงถึงบริบท ด้านผู้เรียน (Student)  ด้านสิ่งแวดล้อม (Environments) ด้านกิจกรรม (Tasks) และ       
ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (Tools) ด้วย 
  
 ๓. ขั้นกำรน ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลไปใช้  

การน าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปใช้ ครูผู้สอนต้องด าเนินการ ดังนี้  
 ๓.๑ กำรจัดท ำแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (Individual Implementation Plan :IIP) 

ครูผู้สอนน าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น) ที่ก าหนดในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล  มาด าเนินการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยการวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยการเรียงล าดับกิจกรรมที่ง่ายไปสู่กิจกรรมที่ยากขึ้น  หรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมไปสู่กิจกรรมที่เป็น
นามธรรม ให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล   

 
๓.๒ กำรน ำแผนกำรสอนเฉพำะบุคคลไปใช้  
ครูผู้สอนน าแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งบันทึก    

หลังการสอนและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง 
๔.   ขั้นกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลประชุมเพ่ือประเมิน ทบทวน และปรับแผน

พร้อมจัดท ารายงานผลการเรียนรู้อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง โดยประเมินตามข้ันตอนดังนี้ 
 ๔.๑  กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล  

  การประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล เป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้  ให้ทราบว่าผู้ เรียนมีพัฒนาการตามที่ระบุไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคลฉบับนั้นหรือไม่            
โดยประเมินตามวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ระบุไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
         
          ๔.๒  กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้ำหมำยระยะสั้น) 
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ท าได้โดยประมวลผลการผ่านของจ านวน
แผนการสอนเฉพาะบุคคล และน ามาเทียบกับเกณฑ์และวิธีประเมินผลการผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมำยระยะสั้น)ที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
                  ๔.๓  กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี 



 
 

 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี โดยประมวลผลกำรผ่ำน/ไม่ผ่ำน
(จ ำนวน)จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้ำหมำยระยะสั้น)ของผู้เรียน และน ำมำเทียบเกณฑ์กำรผ่ำน             
ตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด   
                 ๔.๔ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้และระดับคุณภำพตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  

การประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ท าได้โดยประมวลผลการผ่าน/     
ไม่ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น)ของทุกเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี มาค านวณหาค่าร้อยละ 
และน ามาเทียบเกณฑ์การผ่านตามเกณฑ์ระดับคุณภาพของหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ หรือหลักสูตรสถานศึกษา  

  ในกรณีที่ผู้เรียนมีพัฒนาการ หรือผลการเรียนรู้ต่ ากว่าหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คณะ
กรรมการฯสามารถทบทวน ปรับแผนการสอนเฉพาะบุคคล จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

 ๔.๕ กำรตัดสินผลกำรเรียนรู้ 
 ให้น าค่าร้อยละจากการประมวลผลการผ่าน/ไม่ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมาเทียบเกณฑ์

การผ่านตามเกณฑ์ระดับคุณภาพของหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ หรือหลักสูตรสถานศึกษา 

การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้น  
สถานศึกษาต้องรายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียนตามแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้ปกครอง  
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง  

๖. ขั้นกำรส่งต่อ  
การส่งต่อผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละระดับชั้น หรือย้ายสถานศึกษา  ให้น าส่งแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาต่อไป 
หากผู้ เรียนต้องการรับบริการด้านอ่ืน เช่น ด้านอาชีพ ด้านการแพทย์ ด้านสังคม  เป็นต้น               

ให้สถานศึกษาน าส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน   เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนการให้บริการช่วงเชื่อมต่อตาม
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นเฉพาะบุคคล 

จากขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุป
เป็นแผนภาพการด าเนินการได้ดังนี้ 



 
 

แผนภำพแสดงกระบวนกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

T : กิจกรรม 

E : สิ่งแวดล้อม 

    T : สื่อ 

S : ผู้เรียน 

๔.ขั้นกำรประเมินผล 
กำรเรียนรู้ตำมทักษะที่

ระบุในแผนกำร      
จัดกำรศึกษำเฉพำะ

บุคคล 

๕.ขั้นกำรสรุปและ            
รำยงำนผล 

๖.ขั้นกำรส่งต่อ 

๔.๑ ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 

๔.๒ ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

๔.๓ ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี 

๔.๔ ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

๔.๕ กำรตัดสินระดับผลกำรเรียนรู้ 

๑.ขัน้เตรียมกำร 

 

๑.๑ กำรรวบรวมข้อมูล 

๑.๒ กำรคัดกรอง 
ประเภทควำมพิกำรทำงกำรศึกษำ 

๓.ขั้นกำรน ำแผนกำร
จัดกำรศึกษำเฉพำะ

บุคคลไปใช้ 

๓.๑ กำรจัดท ำแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล(IIP) 

๓.๒ กำรน ำแผนกำรสอนเฉพำะบุคคลไปใช้ 

๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำ 
แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP) 

๒.๒ ตรวจสอบหรือกำรประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 

๒.๓ จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบคุคล(IEP) 
 

๒.ขั้นกำรจดัท ำแผน 
กำรจดักำรศกึษำ

เฉพำะบุคคล 

ทบ
ทว

น/
 ป

รับ
ปร

ุงแ
ผน

 



 
 

 
 อย่างไรก็ตามวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ส าหรับสถานศึกษาอาจมีความแตกต่าง
กันในส่วนของเนื้อหาตามโครงสร้างของหลักสูตรที่สถานศึกษาใช้ ดังนั้นวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล รวมไปถึงการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลในสถานศึกษาประเภทต่างๆ จะมีความแตกต่างกันไป ซ่ึงจะน าเสนอในบทต่อไป 
   
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๓ 
กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลในสถำนศึกษำ 

 
การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยชื่อ-ชื่อสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน  การจดทะเบียนคนพิการ  วันเดือนปีเกิด ประเภทความพิการ ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา  
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง และท่ีอยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้ 

๒. ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ เป็นข้อมูลของผู้เรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและ      
การรักษาประกอบด้วย โรคประจ าตัว ประวัติการแพ้ยา โรคภูมิแพ้ ข้อจ ากัดอ่ืนๆ และผลการตรวจ              
ทางการแพทย ์
 ๓. ข้อมูลด้านการศึกษา เป็นข้อมูลที่ผู้เรียนไม่เคยได้รับหรือเคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา  
จากศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  โรงเรียนเรียนร่วม  การศึกษาด้านอาชีพ  การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และอ่ืนๆ  
 ๔. ข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นข้อจ ากัดหรือ
อุปสรรคและส่วนที่จะสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านต่างๆ  

๕. การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ เป็นการวางแผนการ      
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นเฉพาะบุคคล  ซึ่งประกอบด้วย  ระดับความสามารถในปัจจุบัน   เป้าหมาย
ระยะเวลา ๑ ปี  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น)   เกณฑ์และวิธีประเมินผล  และผู้รับผิดชอบ 

๖. ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เป็นการระบุ รายการ รหัส สิ่งที่มีอยู่แล้ว  สิ่งที่ต้องการ ผู้จัดหา วิธีการ จ านวน
เงินที่ขออุดหนุน  เหตุผลและความจ าเป็น  ผู้ประเมิน รวมรายการและจ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน  
 ๗. คณะกรรมการจัดท าแผน สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ส าหรับผู้เรียนแต่ละคนโดยมีกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน ซึ่งประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ผู้แทน (๒) บิดา  หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการ (๓) ครูประจ าชั้น หรือครูแนะแนว หรือครู
การศึกษาพิเศษ หรือครูที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษ ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายเป็นกรรมการ
และเลขานุการ และหรือคณะสหวิชาชีพ ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 
 ๘. ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน เป็นการลงความเห็นว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็น
ด้วยกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อ  

ในคู่มือฉบับนี้ได้น าเสนอการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแยกเป็น ๓ กลุ่ม คือ  
๑. การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๒. การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วม 
๓. การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับสถานศึกษาเฉพาะความพิการ 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 
ส ำหรับศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

 
 
 

- แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
- แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
- กำรวัดและประเมินผลแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
- ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 

และกำรวัดและประเมินผลแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 
ส ำหรับศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

 
 

         
        
ชื่อสถานศึกษา ..............................................ระดับ......................................สังกัด ......................................... 
เริ่มใช้แผนวันที่ ..............................................................สิ้นสุดแผนวันที่......................................................... 
 

ค ำอธิบำย 
 ►ชือ่สถำนศึกษำ ระบุศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 ►ระดับ    ระบุ ระดับเตรียมความพร้อม (เนื่องจากบทบาทหน้าที่ของการให้บริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษมีระดับเตรียมความพร้อมเพียงระดับเดียว)     
 ►สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 ►เริ่มใช้แผนวันที่   ให้ระบุ   วัน  เดือน  ปี  ที่ผู้ปกครองลงลายมือชื่อ เห็นด้วยในแผนการ             
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

►สิ้นสุดแผนวันที่  ให้ระบุวัน  เดือน  ปี  ที่สิ้นสุดปีการศึกษา  
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

 
ชื่อ-ชื่อสกุล ...................................................................................เพศ     ชาย   หญิง 
เลขประจ าตัวประชาชน        -                          -                              -            -      
การจดทะเบียนคนพิการ         ไม่จด        ยังไม่จด       จดแล้ว    
เกิดวันที่ ........ เดือน ..........................  พ.ศ.  ....................  อายุ  ........... ป ี......... เดือน  ศาสนา .......... ... 
ประเภทความพิการ ......................................................... ลกัษณะความพิการ ................................... ..... 
ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา ................................................................................................................ ........................ 
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา .............................................................................. ........................................................ 
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง .............................................................. เกี่ยวข้องเป็น ............................. .............. 
ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่ ........ ตรอก/ซอย ........... หมู่ที่ ........  ชื่อหมู่บ้าน/ถนน .................... 
ต าบล/แขวง ........................................อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด ..................... ............... 
รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ ........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่........................ 
โทรสาร ......................................................E-mail address .................................................................. 
 
ค ำอธิบำย 
►ชื่อ-ชื่อสกุล ให้ระบุค าน าหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นางสาว)  พร้อมทั้งชื่อ และชื่อสกุลของผู้เรียน 
►เพศ  ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับเพศของผู้เรียน 



 
 

►เลขประจ ำตัวประชำชน ให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักของผู้เรียน ตามทะเบียนบ้านหรือบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
►กำรจดทะเบียนคนพิกำร  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
   ไม่จด หมายถึง ผู้ปกครองหรือผู้เรียนไม่ประสงค์จะจดทะเบียนคนพิการ 
   ยังไม่จด หมายถึง ยังไม่พร้อมที่จะจดทะเบียนคนพิการหรือก าลังด าเนินการ 
   จดแล้ว หมายถึง ผู้เรียนจดทะเบียนคนพิการเรียบร้อยและมีสมุดทะเบียนคนพิการหรือ
บัตรประจ าตัวคนพิการ 
►เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.  ให้ระบุ  วัน เดือน ปีเกิดของผู้เรียนโดยเขียนชื่อเต็มของเดือน  และ พ.ศ. เช่น  
๒๔   กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
►อำยุ... ปี...  เดือน ให้ระบุอายุเต็มปีและเต็มเดือน เช่น อายุ ๔ ปี ๘ เดอืน (นับถึงวันที่คณะกรรมการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลลงนาม) 
►ศำสนำ ให้ระบุศาสนาที่ผู้เรียนนับถือตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม เป็นต้น 
►ประเภทควำมพิกำร ให้ระบุประเภทของความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้แก่  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการพูดและภาษา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  บุคคลออทิสติก  และบุคคลพิการ
ซ้อน  
►ลักษณะควำมพิกำร ระบุรายละเอียดลักษณะของความพิการที่ปรากฏชัดเจน เช่น 

๑. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  ลักษณะความพิการ ตาบอด หรือการเห็นเลือนราง  
๒. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ลักษณะความพิการ หูตึง หรือหูหนวก   
๓. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ลักษณะความพิการ ดาวน์ซินโดรม  
๔. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  ลักษณะความพิการ แขนลีบ

ขาลีบ 
๕. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ลักษณะความพิการ บกพร่องด้านการอ่าน ด้านการเขียน 

ด้านการคิดค านวณ หรือหลายด้านร่วมกัน 
๖. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  ลักษณะความพิการ พูดรัว พูดเร็วไม่เป็นค า พูดติด

อ่าง ปากแหว่งเพดานโหว่ 
๗. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  ลักษณะความพิการ ก้าวร้าว ก่อกวน  
๘. บุคคลออทิสติก  ลักษณะความพิการ มีพฤติกรรมซ้ าๆ กระตุ้นตนเอง  
๙. บุคคลพิการซ้อน ลักษณะความพิการ ตาบอดร่วมกับหูหนวก  

►ชื่อ-ชื่อสกุลบิดำ ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของบิดาที่ปรากฏตามหลักฐาน 
►ชื่อ-ชื่อสกุลมำรดำ ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของมารดาที่ปรากฏตามหลักฐาน 
►ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้ดูแลผู้เรียนในปัจจุบัน 
►เกี่ยวข้องเป็น ให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้เรียน เช่น บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พ่ี ป้า น้า 
อา หรือ ผู้อุปการะ เป็นต้น 



 
 

►ที่อยู่ผู้ปกครองท่ีติดต่อได้ ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันของผู้ปกครองซึ่งสามารถติดต่อได้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
 
 
๒. ข้อมูลด้ำนกำรแพทย์ หรือด้ำนสุขภำพ 

   โรคประจ าตัว (ระบ)ุ  ..................................................................... 
   ประวัติการแพ้ยา (ระบุ)  .................................................................. 
   โรคภูมิแพ้ (ระบุ)  ........................................................................ 
   ข้อจ ากัดอ่ืนๆ (ระบ)ุ  .................................................................... 
   ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ) ................................................... 

 
ค ำอธิบำย 
  ให้ท าเครื่องหมาย    ในช่อง  และระบุรายละเอียดด้านการแพทย์ หรือด้านสุขภาพของ
ผู้เรียน   
 
 

๓. ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ  
 ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา 

  เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ .................................  ระดับ .................... พ.ศ. ............. 
  โรงเรียนเฉพาะความพิการ ......................   ระดับ .................... พ.ศ. ............. 

    โรงเรียนเรียนร่วม ...................................   ระดับ  .................... พ.ศ. ............ 
                       การศึกษาด้านอาชีพ  ..............................   ระดับ ..................... พ.ศ. ............ 
    การศึกษานอกระบบ ...............................   ระดับ  .................... พ.ศ. ............ 
    การศึกษาตามอัธยาศัย ............................   ระดับ  ................... พ.ศ. ............ 
    อ่ืนๆ..........................................................   ระดับ  ....................พ.ศ. ............ 
 
ค ำอธิบำย 

ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ และระบุข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง 
ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา  หมายความว่า  ไม่เคยได้รับการศึกษาในสถานศึกษา

และไม่เคยได้รับบริการทางการศึกษาใด ๆ 
 เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา  หมายความว่า  เคยได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือ
บริการทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งนี้ให้ระบุรายละเอียดโดยใส่เครื่องหมาย  ลงใน 
 ข้อความ ที่ตรงตามความเป็นจริงและกรอกข้อมูลในช่องว่าง โดยให้ระบุชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น และ 
พ.ศ. ใหร้ะบุปีการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับการศึกษา 
 
๔. ข้อมูลอ่ืนๆที่จ ำเป็น ให้ระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นข้อจ ากัดหรืออุปสรรค เช่น 
กลัวเสียงดัง ข้อจ ากัดทางภาษา การใช้ภาษาถิ่น ติดเกม ครอบครัวมีฐานะยากจน พ่อแม่หย่าร้าง  ฯลฯ และ



 
 

ส่วนที่จะสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านต่างๆ เช่น มีความสามารถทางศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ 
ภาษา กีฬา ฯลฯ 

ในกรณีที่ผู้เรียนมีแนวโน้มว่ามีพัฒนาการเป็นไปตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และมีความพร้อมในทักษะต่างๆ ควรได้รับการส่ง
ต่อจากศูนย์การศึกษาพิเศษไปยังสถานศึกษาอ่ืน ให้ระบุว่า ผู้เรียนควรได้รับบริการการจัดท าแผนการเปลี่ยน
ผ่าน (Individual Transition Plan)  
 

๕. กำรก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำและกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 
 

ระดับ
ควำมสำมำรถใน

ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย 
ระยะยำว ๑ ปี 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เป้ำหมำยระยะสั้น) 

เกณฑ์และ 
วิธีประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

     

 

การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ หมายถึง การน าผลการ
ตรวจสอบและการประเมินตามแบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ มาก าหนดแนวทางการศึกษาและการวาง
แผนการจัดการศึกษาพิเศษ โดยระบุระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) เกณฑ์และวิธีประเมินผล และผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลของผู้เรียนเพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ค ำอธิบำย 
 

►ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน ให้ระบุความสามารถของผู้เรียน ที่ได้จากผลการตรวจสอบและ
ประเมินตามแบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน ในหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็ก
พิการ ศนูย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยระบุตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 ทักษะ ให้ระบุทักษะที่จะพัฒนา เช่น ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฯลฯ ตาม
หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖
 ทักษะย่อย ให้ระบุทักษะย่อยให้สอดคล้องกับทักษะตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 เนื้อหำ ให้ระบุเนื้อหาที่สอดคล้องกับทักษะย่อยตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 จุดเด่น ให้ระบุชื่อผู้เรียนและพัฒนาการสูงสุดที่ผู้เรียนสามารถท าได้ระดับ ๔ ขึ้นไป ของแบบประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

จุดด้อย ให้ระบุชื่อผู้ เรียน และพัฒนาการสูงสุดที่ผู้ เรียนท าได้ต่ ากว่าระดับ ๔ แบบประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ 



 
 

กรณีผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็ก
พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ให้ระบุว่า “มีพัฒนาการสมวัย” หากเห็นว่าผู้เรียนมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ ก่อน เช่น จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนการพัฒนาทักษะ
ทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  ให้ระบุในทักษะสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมวิชาการว่า 
“ยังไม่มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนา” ถ้าผู้เรียนมีความบกพร่องระดับรุนแรงในบางทักษะจนไม่สามารถ
พัฒนาได้ เช่น ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ มีลักษณะความพิการ ไม่
สามารถเคลื่อนไหวในท่านอนหงาย ไม่สามารถควบคุมศีรษะและลูกตาตามเป้าหมายได้ (นอนนิ่ง สามารถ
กระพริบตาได้เท่านั้น) ในทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ให้ระบุว่า “มีข้อจ ากัดด้านความพิการ ไม่สามารถพัฒนา
ทักษะนี้ได”้  

►เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี ให้น าพัฒนาการที่ผู้เรียนท าได้ตั้งแต่ระดับ ๓ ลงมา ที่เขียนเป็นจุดด้อย 
มาก าหนดเป็นเป้าหมายที่จะพัฒนาภายในระยะเวลา ๑ ปี   โดยค านึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. ระยะเวลา (ระบุปีการศึกษา) 
๒. ผู้เรียน (ระบุชื่อผู้เรียน)  

 ๓. พัฒนาการที่คาดหวัง จากหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ        
ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 ในการก าหนดเป้าหมายไม่ควรก าหนดไว้สูงเกินไป เนื่องจากผู้ เรียนไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมาย หรือไม่ควรก าหนดต่ าเกินไป ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนไม่สนใจการเรียนรู้ เนื่องจากผู้เรียนสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ในเวลารวดเร็ว เป้าหมายระยะยาวนี้จะต้องมีการทบทวนและปรับแผนพร้อมจัดท ารายงานผล
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
 ► จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม น าพัฒนาการที่คาดหวังที่ระบุไว้ในเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี มา
วิเคราะห์งานให้เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป้าหมายระยะยาว ๑ ข้อ จะประกอบไปด้วยจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมอย่างน้อย ๑ ข้อ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์งาน และศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งแต่ละจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ส่วน ดังนี้ 
 ๑. ระยะเวลา (ระบุเดือน ปีที่คาดว่าผู้เรียนจะผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด) 
 ๒. สถานการณ์ หรือเงื่อนไข 
 ๓. พฤติกรรมที่สามารถวัดได้ 

►เกณฑ์และวิธีประเมินผล ครูผู้สอนประเมินผลตามทักษะที่ระบุในแผนการสอนเฉพาะบุคคล    
โดยให้ผู้เรียนมีผลพัฒนาการผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐    
ของจ านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด ในจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อนั้นๆ  

►ผู้รับผิดชอบ  ระบุชื่อ – ชื่อสกุล และต าแหน่งผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุ
ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี



 

 
 

๖. ควำมต้องกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 
 
ที ่
 

 
รำยกำร 

 
รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว สิ่งท่ีต้องกำร จ ำนวนเงิน 
ที่ขอ 

อุดหนุน 

เหตุผลและ 
ควำมจ ำเป็น 

ผู้ประเมิน ผู้จัดหำ วิธีกำร ผู้จัดหำ วิธีกำร 
(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) 

                  
 
 

รวมรำยกำรที่ขอรับ     
กำรอุดหนุน 

 

รวมจ ำนวนเงินที่ขอรับ    
กำรอุดหนนุ 

 

 
 ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา หมายถึง การระบุรายการของสิ่งอ านวย
ความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามคู่มือรายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเฉพาะบุคคล โดยพิจารณาจากจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ค ำอธิบำย 
 ► ที ่ ระบุตัวเลขแสดงล าดับที่ 
 ► รำยกำร  ระบุชื่อสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา สิ่งที่มีอยู่แล้ว และสิ่งที่ต้องการขอรับ
การอุดหนุน ตามคู่มือรายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา   ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  
 ► รหัส  ระบุรหัสตามคู่มือรายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  



 

 
 

 ► สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว / ผู้จัดหำ วิธีกำร  ระบุสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ได้รับจาก
ผู้ปกครอง  สถานศึกษา  สถานพยาบาลอื่น ๆ    โดยให้ใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องใดช่องหนึ่งของผู้จัดหาและวิธีการที่ได้มา  ให้ตรงตามหมายเลขและรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
หมายเหตุใต้ตาราง 
 ► สิ่งท่ีต้องกำร /ผู้จัดหำ วิธีกำร  ระบุสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่คณะกรรมการ
การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความต้องการจ าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้   โดยให้ใส่
เครื่องหมาย    ลงในช่องใดช่องหนึ่งของผู้จัดหาและวิธีการที่ได้มา  ให้ตรงตามหมายเลขและรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมายเหตุใต้ตาราง 
 ► จ ำนวนเงินที่ขอรบักำรอุดหนุน  ระบุจ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุนตามรายการสื่อ (บัญชี ข) บริการ (บัญชี ค) ที่ระบุไว้ในช่องรายการ ยกเว้นสิ่งอ านวยความ
สะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (บัญชี  ก)  ไม่ต้องระบุจ านวนเงิน              
 ► เหตุผลและควำมจ ำเป็น  กรณีท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นที่ขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามรายการข้างต้น เช่น รายการไม้เท้าขาว  เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์น าทางให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง  
เป็นต้น  

กรณีท่ีไม่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ระบุว่าไม่ขอรับเงินอุดหนุน 
 ► ผู้ประเมิน  ระบุชื่อ-ชื่อสกุล และต าแหน่งของผู้ประเมิน ตัวอย่าง นางสาวมุตตา มีแก้ว : ครูประจ าชั้น, นางสาวมุนิน มีตัวตน: นักกิจกรรมบ าบัด เป็นต้น 
 ► รวมรำยกำรที่ขอรับกำรอุดหนุน ระบุจ านวนรายการสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนที่ขอรับการอุดหนุนทั้งหมด 
 ► รวมจ ำนวนเงินที่ขอรับกำรอุดหนุน ระบุจ านวนเงินรวมในช่องรายการจ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุนทั้งหมด (บัญชี  ข และ ค)  เป็นจ านวนตัวเลขและตัวอักษร 
(ปีการศึกษาละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อคน)



 

 
 

๗. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 

๗. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 

ชื่อ    ต ำแหน่ง   ลำยมือชื่อ 
๗.๑ ..................................................... ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทน ................................. 
๗.๒ ..................................................... บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง ................................. 
                                         หรือผู้ดูแลคนพิการ 
๗.๓ ..................................................... ครูประจ าชั้นหรือครูแนะแนว ................................. 
     หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูการศึกษาพิเศษ 
     หรือครูที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษ 
     ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
๗.๔ ..................................................... ............................................... ................................ 
๗.๕ ..................................................... ............................................... ................................. 

 
ประชุมวันที่ ..........................  เดือน ..................................... พ.ศ. .....................  

 
 
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล หมายถึง กลุ่มบุคคลที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้

เป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า  ๓ คน ซึ่งจะขาด
บุคคลในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ไม่ได้ คือ    

๑.  ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน    
๒. บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการ 
๓. ครูประจ าชั้น หรือครูแนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือครูการศึกษาพิเศษ หรือครูที่

รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย    
ส่วนบุคคลอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ครูผู้สอนแต่ละทักษะการเรียนรู้  หรือคณะสหวิชาชีพ   

รวมถึงผู้เรียนอาจร่วมเป็นกรรมการเพิ่มเติมได้ 
 

ค ำอธิบำย 
 ► ชื่อ  ให้ระบุชื่อ - ชื่อสกุลของคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 ► ต ำแหน่ง ให้ระบุต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการ ครูประจ าชั้น หรือครูแนะ
แนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือครูการศึกษาพิเศษ หรือครูที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย   หรือคณะสหวิชาชีพ รวมถึงผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
 ► ลำยมือชื่อ  คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลลงลายมือชื่อ หลังจากท่ีได้ร่วม
ประชุมและเห็นชอบในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเรียบร้อยแล้ว 
 ► ประชมุวันที่  ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ประชุมจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 



 

 
 

   ๘. ควำมเห็นของบิดำ มำรดำ  ผู้ปกครองหรือผู้เรียน 
     

  ๘. ควำมเห็นของบิดำ มำรดำ  ผู้ปกครองหรือผู้เรียน 
  

              การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ฉบับนี้ 
 

     ข้าพเจ้า         เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   
 

ลงชื่อ........................................................ 
 (.........................................................) 

                                                                               บิดา มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน 
วันที่ ......... เดือน ....................พ.ศ. ............ 
 

 
ค ำอธิบำย 

 
► ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พิจารณาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและใส่เครื่องหมาย  

 ลงในช่องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ  และระบุวันที่ เดือน ปีที่ลงลายมือชื่อ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
กำรจัดท ำแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) 

ส ำหรับศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
 

ส่วนที่ ๑ 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล  ..................................................................  ประเภทควำมพิกำร .............................................. 
ปีกำรศึกษำ................................   
ทักษะท่ีสอน..................................................................เนื้อหำ ..................................................................... 
เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี   .............................................................................................................................. 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่   ................... 
 
 
► ชื่อ-ชื่อสกุล ระบุค าน าหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นางสาว)  พร้อมทั้งชื่อ – ชื่อสกุล ของผู้เรียน 
► ประเภทควำมพิกำร  ระบุประเภทของความพิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้  ๙  
ประเภท  ได้แก่  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์  บุคคลออทิสติก  และบุคคลพิการซ้อน  
► ปีกำรศึกษำ  ระบุปีการศึกษาตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
► ทักษะท่ีสอน ให้ระบุชื่อทักษะที่สอนตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
► เนื้อหำ ให้ระบุเนื้อหาตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   
► เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี  น ามาจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
► จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่... น ามาจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 
ส่วนที่ ๒ 
 
แผนที่.........เริ่มใช้แผนวันที่ .............................สิ้นสุดแผนวันที.่...........................ใช้เวลำ.............  นำที 

 
 

► แผนที่  ล าดับที่ของแผนการสอนเฉพาะบุคคล  ของแต่ละจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
► เริ่มใช้แผนวันที่  ระบุวัน เดือน ปีที่เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลนั้น 
► สิ้นสุดแผนวันที่  ระบุวัน เดือน ปีที่สิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลนั้น 
► ใช้เวลำ ระบุเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้งตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลนั้น 
 
 



 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
 
สำระส ำคัญ

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

............................................................................................................................. .................................................... 
 
► สำระส ำคัญ ระบคุวามคิดรวบยอดของเนื้อหาที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  
 
ส่วนที่ ๔ 

 
จุดประสงค์ 
...................................................................... ...........................................................................................................
........................................................................................................................................ ......................................... 
 
► จุดประสงค์ ระบุพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนจากการใช้แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 
ส่วนที่ ๕ 

 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ขั้นน า....................................................................................................................... .................................. 
ขั้นสอน........................................................................................................................ ............................... 
ขั้นสรุป................................................................................................ ....................................................... 

 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นการน าสาระส าคัญที่ระบุไว้ข้างต้นมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้    

โดยใช้เทคนิค  วิธีการ สื่อ และนวัตกรรมที่หลากหลาย ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ และ
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ประกอบด้วย ขั้นน า  ขั้นสอน  และขั้นสรุป เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของ          
แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
►ขั้นน า    เป็นกิจกรรมการเตรียมความพร้อม หรือกระตุ้นความสนใจผู้เรียน เพ่ือน าเข้าสู่ขั้นสอนต่อไป 
►ขั้นสอน  เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค วิธีการ สื่อ และนวัตกรรมที่หลากหลาย  
► ขั้นสรุป เป็นการทบทวน สรุปความคิดรวบยอดจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของแผนการสอน
เฉพาะบุคคล 
  
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนที่ ๖ 
 
 

สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/ เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/บริกำร            
...................................................................................................................................................................  

 
► สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/ เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/บริกำร            

ระบุ สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอ านวยความสะดวก/ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก/บริการทีผู่้สอนใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
ส่วนที่ ๗ 
 

เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล 
วิธีการ...................................................................................................................... .................................. 
เครื่องมือ................................................................................................................... ................................ 
เกณฑ์การผ่าน........................................................................................................................................... 

 

 
เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล  ให้ระบุรายละเอียด วิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การผ่านให้สอดคล้อง

กับจุดประสงค์ของแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
► วิธีกำร  ให้ระบุวิธีการที่ผู้สอนน ามาใช้ในการวัดและประเมินผล เช่น การสังเกต การทดสอบ ฯลฯ 
► เครื่องมือ  ให้ระบุเครื่องมือที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้สอนสร้างขึ้นมาเพ่ือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้
สอดคล้องกับวิธีการวัดและประเมินผล เช่น     
  การสังเกต      – ใช้เครื่องมือ  คือ  แบบสังเกต 
  การฝึกปฏิบัติ  – ใช้เครื่องมือ   คือ  แบบบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติ 
                     การทดสอบ    – ใช้เครื่องมือ   คือ  แบบทดสอบ  
    ฯลฯ 
► เกณฑ์กำรผ่ำน ให้ระบุเกณฑ์ระดับคุณภาพการผ่านที่ผู้รับผิดชอบคาดหวังตามจุดประสงค์ของแผนการสอน
เฉพาะบุคคล 
 
ส่วนที่ ๙ 
 
                                                                         ลงชื่อ.................................................... 

                                                                              (................................................................. ) 
                                                                                                              ผู้รับผิดชอบ 
 
►  ให้ลงลายมือชื่อผู้ที่รับผิดชอบแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
      
 



 

 
 

ส่วนที่ ๑๐ 
 
ควำมเห็นผู้บริหำร/ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                        ลงชื่อ..................................................... ............ 
                                                                              (.................................................................)  
                                                                              ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
► ควำมเห็นผู้บริหำร/ผู้ที่ได้รับมอบหมำย ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาให้ความเห็น พร้อมลง
ลายมือชื่อ ก่อนน าแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมทักษะท่ีระบุในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  



 

 
 

 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
 
 
 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เป็นการประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน าไปปรับหรือทบทวนแผนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน พร้อมทั้งน าผลการ
เรียนรู้ไปเทียบเคียงพัฒนาการของผู้เรียนกับระดับคุณภาพตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และมาตรฐานด้านผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล เป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แต่ละครั้งที่น าแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปจัดกิจกรรม   เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้หรือมี
พัฒนาการ ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพตามที่ระบุไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคลหรือไม่อย่างไร      
โดยประเมินตามวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ระบุไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
 ๒. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
          การประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นการน าผลการประเมินการเรียนรู้ทั้ง
ที่ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) มาหาค่าร้อยละ โดยก าหนดการผ่าน
เกณฑร์้อยละ ๗๐  
 ๓. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปีและรำยทักษะ 
          การประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายระยะยาว ๑ ปีและรายทักษะ เป็นการน าผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ โดยก าหนดการผ่าน
เกณฑร์้อยละ ๗๐  
 
 ๔. กำรสรุปผลกำรเรียนรู้ และระดับคุณภำพของผู้เรียนรำยทักษะตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ
บุคคล                 
                  การสรุปผลการเรียนรู้ และระดับคุณภาพของผู้เรียนรายทักษะตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  ด้วยการน าจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น)ท้ังที่ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ของเป้าหมาย
ระยะยาว ๑ ปีแต่ละเป้าหมาย ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมาหาค่าร้อยละ แล้วน ำค่ำร้อยละ
ของจุดประสงค์ที่ผ่ำนไปแปลผลเป็นระดับคุณภำพ ตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับ
เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 
๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
 
 
 
 
  

แผนภำพแสดงแนวทำงกำรประเมินผลตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในกรณีที่ผู้เรียนมีพัฒนาการ หรือผลการเรียนรู้ต่ ากว่าหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คณะ

กรรมการฯสามารถทบทวน ปรับแผนการสอนเฉพาะบุคคล จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

 
๕. ขั้นกำรสรุปและรำยงำนผล   
การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้น  สถานศึกษาต้อง

รายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียนตามแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน  เ พ่ือให้ผู้ปกครอง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง  

๖. ขั้นกำรส่งต่อ  
การส่งต่อผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละระดับชั้น หรือย้ายสถานศึกษา  ให้น าส่งแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาต่อไป 
หากผู้เรียนต้องการรับบริการด้านอ่ืน เช่น ด้านอาชีพ ด้านการแพทย์ ด้านสังคม เป็นต้น ให้สถานศึกษา

น าส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน   เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  และให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนการให้บริการช่วงเชื่อมต่อตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษของผู้เรียนเป็นเฉพาะบุคคล 

 
 
 
 
 

 
แบบบันทึกผลกำรเรียนรู้หลังกำรสอนตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล(IIP) 

 
ผู้เรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี..........................................................................................................................................  

 

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ตำมเป้ำหมำยระยะยำว     

๑ ปีและรำยทักษะ 

จ านวนจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมตาม

เป้าหมายระยะยาวท่ี ๑ ผลกำรเรียนรู้ และระดับ
คุณภำพของผู้เรียน      

รำยทักษะตำมแผนกำร  
จัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล                 

ผลการประเมินจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(ร้อยละของจุดประสงค์ที่ผ่าน) 

จุดประสงค์ที่๒ 
 

จุดประสงค์ที่... 
 

กำรประเมินผลกำรเรียนรูต้ำม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ผลการประเมิน  IIP 

แผน (IIP) ที่ ๑ 

แผน (IIP) ที่ ๒ 
 

แผน (IIP) ที่.... 
 

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 

ทบ
ทว

น 
/ ป

รับ
ปร

ุง 

ทบทวน / 
ปรับปรุง 

ประเมินไม่ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ประเมินไม่ผ่านแผนการสอน 

จุดประสงค์ที่๑ 

จ านวนจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมตาม

เป้าหมายระยะยาวท่ี ๒ 

จ านวนจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมตาม

เป้าหมายระยะยาวท่ี.... 



 

 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) ข้อที่.............................................................. ..............................  
แผนที่...........................จุดประสงค์……………………………………….…………………………………………………………………… 
 

ครั้งที่/
ว.ด.ป. 

 
ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

ผลกำรเรียนรู้ 
(ระดับคุณภำพ) 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ พฤติกรรม/ปัญหา/แนวทางแก้ไข

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

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

     

 พฤติกรรม/ปัญหา/แนวทางแก้ไข
..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................  

     

 พฤติกรรม/ปัญหา/แนวทางแก้ไข
.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................  

     

 
สรุปผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) 
 

  ผ่าน คือ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนนั้นได้ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป  
                     (ครูผู้สอนควรน ากิจกรรมตามแผนมาทบทวนให้ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อให้เกิดความคงที ่
                      ของพฤติกรรม) 

ไม่ผ่าน คือ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนนั้นได้ในระดับคุณภาพ ต่ ากว่าระดับ ๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภำพ ของผู้เรียน 
 

  ๕  หมายถึง   .................................................................. 
  ๔  หมายถึง   ..................................................................    
  ๓  หมายถึง   ...................................................................     
  ๒  หมายถึง   ..................................................................        
  ๑  หมายถึง   ...................................................................   
(ผู้รับผดิชอบเป็นผู้ก าหนดระดับคณุภาพใหส้อดคล้องกับ
ศักยภาพผูเ้รียน  การวดัและประเมินผล ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการสอนเฉพาะบุคคล) 
 

ตัวอย่ำง 
ระดับคุณภำพ ของผู้เรียน 
 

๕   หมายถึง   ท าได้ด้วยตนเอง 
๔   หมายถึง   ท าได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางวาจา   
๓   หมายถึง   ท าได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางท่าทางและวาจา 
๒   หมายถึง   ท าได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนร่วมกันทั้งทางกาย   
                  ท่าทาง และทางวาจา  
๑   หมายถึง   ท าไม่ได้ หรือไม่ยอมท า 
 



 

 
 

ค ำอธิบำย  แบบบันทึกผลกำรเรียนรู้หลังกำรสอนตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล(IIP) 
 

 

 ผู้เรียน      ระบุค าน าหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นางสาว)  พร้อมทั้งชื่อ และชื่อสกุลของผู้เรียน 
 

           เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี  ระบุเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ  
           บุคคล 
 
          จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้ำหมำยระยะสั้น) ข้อที.่....  ให้ระบลุ าดับข้อจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของ 
          เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี  ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
        
         แผนที่........... ให้ระบุล าดับที่ของแผนการสอนเฉพาะบุคคลของแต่ละจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

จุดประสงค์   ระบุพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการใช้แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 

ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  
 

         - ให้ผู้รับผิดชอบ หรือผู้สอนบันทึกผลหลังการสอนทุกครั้ง  โดยบันทึกพฤติกรรม  ปัญหาของผู้เรียน     
ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) นั้นๆ พร้อมแนวทางแก้ไขที่จะ
น าไปใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

กรณีใช้แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) แผนเดียวกันหลายครั้ง หรือช่องบันทึกหลังการสอนไม่เพียงพอ 
สามารถจัดท าแบบบันทึกหลังการสอนเพ่ิมเติมได้ 

 
ผลกำรเรียนรู้ (ระดับคุณภำพ) 
- ผลการเรียนรู้  ให้ใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคุณภาพ ให้ตรงกับผลการประเมินพฤติกรรมของ

ผู้เรียน 
 

         สรุปผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP)  ให้ใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง      
      

    ผ่ำน    คือ  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนนั้นได้ในระดับคุณภาพ  ๔ ขึ้นไป                      
      (ครูผู้สอนควรน ากิจกรรมตามแผนมาทบทวนให้ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อให้เกิดความคงที่ของพฤติกรรม) 
 

  ไม่ผ่ำน คือ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนนั้นได้ในระดับคุณภาพต่ ากว่า ๔  
 
 
 
 
 
 
 
                     แบบสรุปผลกำรเรียนรู้ตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้ำหมำยระยะสั้น) 



 

 
 

 

ชือ่-ชื่อสกุล……………………...................…...........ระดับ เตรียมควำมพร้อม  ปีกำรศึกษำ…………….......………….. 
ทักษะ......................................................................................................................................................... ...........  
เป้ำหมำยระยะยำว  ๑ ปี……………………………………………………………........................................……………………… 

 
 

 
 

ข้อ
ที่ 

 
 

จุดประสงค ์
เชิงพฤติกรรม

(เป้ำหมำยระยะสั้น) 

 

ผลกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) 
 

รวม
จ ำนวน
แผน

ทั้งหมด 
 

 
รวม 

จ ำนวน 
แผนที่ 

ผ่ำน/คิดเป็น
ร้อยละ 

รวม 
จ ำนวน 
แผนที่ 

ไม่ผ่ำน/
คิดเป็น
ร้อยละ 

 
ผลกำรเรียนรู้ตำม
จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 
(เป้ำหมำยระยะสั้น) 

แผนที่ ๑ แผนที่ ๒ แผนที่ ๓ แผนที่ ๔ แผนที่... 
 
ผ่าน 

 
ไม่
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ไม่
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ไม่
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ไม่
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

                 

                 

                 
 

 
   ผ่ำน    คือ  ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของจ านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
   ไม่ผ่ำน คือ  ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ต่ ากว่าร้อยละ  ๗๐ ของจ านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด  
 

 สรุปผลกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี  
 

                   จ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ทั้งหมด ………..ข้อ 
 ผ่าน…….........….ข้อ คิดเป็นร้อยละ……...........…… 
 ไม่ผ่าน……….….ข้อ 
(   ) ผ่ำน     คือ ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ทั้งหมด 
(   ) ไม่ผ่ำน คือ ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ต่ ากว่าร้อยละ  ๗๐ ของจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ทั้งหมด 
 
     ลงชื่อ..................................................                               ลงชื่อ................................ .................. 
          (..................................................)                                    (.................................... ..............) 
                       ผู้รับผิดชอบ                                                              ผู้ปกครอง 
 
     ลงชื่อ..................................................                               ลงชื่อ................................ .................. 
          (..................................................)                                     (..................................................) 

   วิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย                                              ผู้บริหาร 
 
 

ค ำอธิบำย   แบบสรุปผลกำรเรียนรู้ตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้ำหมำยระยะสั้น) 



 

 
 

 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล………………………………...................…....... ระดับ เตรียมควำมพร้อม  ปีกำรศึกษำ……………........... 
ทักษะ.............................................................................. ...................................................................................... 
เป้ำหมำยระยะยำว  ๑ ปี……………………………………………………………………........................................……………… 
 
 
 

ค ำอธิบำย 
 

ชื่อ-สกุล  ระบุค าน าหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นางสาว)  พร้อมทั้งชื่อ และชื่อสกุลของผู้เรียน 
 

ปีกำรศึกษำ   ระบุปีการศึกษาท่ีจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
          ทักษะ  ระบุทักษะตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ  
          ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖  ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี  ระบุเป้าหมายระยะยาว ๑ ปีในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที ่
น ามาจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
 

 
 

ข้อ
ที่ 

 
 

จุดประสงค ์
เชิงพฤติกรรม

(เป้ำหมำยระยะสั้น) 

 
ผลกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) 

 
รวม

จ ำนวน
แผน

ทั้งหมด 
 

 
รวม 

จ ำนวน 
แผนที่ 

ผ่ำน/คิดเป็น
ร้อยละ 

รวม 
จ ำนวน 
แผนที่ 

ไม่ผ่ำน/
คิดเป็น
ร้อยละ 

 
ผลกำรเรียนรู้ตำม
จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 
(เป้ำหมำยระยะสั้น) 

แผนที่ ๑ แผนที่ ๒ แผนที่ ๓ แผนที่ ๔ แผนที่... 
 
ผ่าน 

 
ไม่
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ไม่
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ไม่
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ไม่
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

                 

                 

                 
 

 
   ผ่ำน    คือ  ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของจ านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
   ไม่ผ่ำน คือ  ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ต่ ากว่าร้อยละ  ๗๐ ของจ านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำย 



 

 
 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้ำหมำยระยะสั้น) ระบุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น)  
ข้อที่น ามาจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล  

          ผลกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล  ระบุผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
แต่ละแผนการสอน  โดยท าเครื่องหมาย √  ลงในช่อง ผ่านหรือไม่ผ่าน   
รวมจ ำนวนแผนที่ผ่ำน/ไม่ผ่ำน นับจ านวนรวมของแผนการสอนเฉพาะบุคคล  ที่มีผลการประเมินผ่าน/
ไม่ผ่าน 
จ ำนวนแผนที่ผ่ำน คิดเป็นร้อยละ น าผลรวมของจ านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคล ที่ผ่าน มาหาค่า 
ร้อยละ โดยใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 
 

                                     รวมจ านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคล ที่ผ่าน x  ๑๐๐ 
                                จ านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลทั้งหมดของแต่ละจุดประสงค์ 
 

จ ำนวนแผนที่ไม่ผ่ำน คิดเป็นร้อยละ น าผลรวมของจ านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคล ที่ไม่ผ่าน มาหา
ค่าร้อยละ โดยใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 
 

                                     รวมจ านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคล ที่ไมผ่่าน x  ๑๐๐ 
                                จ านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลทั้งหมดของแต่ละจุดประสงค์ 
 

ผลกำรเรียนรู้ตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม   ใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง ผ่านหรือไม่ผ่าน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลกำรเรียนรู้และระดับคุณภำพตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 



 

 
 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล………………………..ประเภทควำมพิกำร...................................................ปีกำรศึกษำ…………… 
 

ทักษะ 

 
เป้ำหมำยระยะยำว  ๑  ปี 
ตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำ

เฉพำะบุคคล (IEP) 

สรุปผลกำรเรียนรู้ 

จ ำนวน
จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม
ทั้งหมด 
(ข้อ) 

จ ำนวน
จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม
ที่ผ่ำน 

(ข้อ)/คิดเป็น
ร้อยละ 

จ ำนวน
จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม
ที ่

ไม่ผ่ำน (ข้อ)/
คิดเป็นร้อยละ 

ระดับคุณภำพ
รำยทักษะ 

 
 

ทักษะ… (เป้ำหมำยท่ี ๑)     
 (เป้ำหมำยท่ี ๒)     
ทักษะ..... (เป้ำหมำยท่ี ๑)     
 (เป้ำหมำยท่ี …)    
รวมจ ำนวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมดและที่ผ่ำน/ไม่ผ่ำน     

ระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
 

ระดับคุณภำพ ตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖  
 

ระบบตัวเลข ระบบร้อยละ กำรแปลควำมหมำย 
๕ ๙๐-๑๐๐ ดีเย่ียม 
๔ ๘๐-๘๙ ดีมำก 
๓ ๗๐-๗๙ ดี 
๒ ๖o-๖๙ พอใช้ 
๑ ต่ ำกว่ำ ๖๐ ปรับปรุง 

 

และมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล   
 ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 

ระดับคุณภำพ 
ตำมเกณฑ์กำรพัฒนำ 

ระดับ
คุณภำพ 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

ระดับดีเย่ียม ๕ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย  ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป) 

ระดับดีมำก ๔ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย  ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๘๐-๘๙) 

ระดับดี ๓ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย  ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๗๐-๗๙) 

ระดับพอใช้ ๒ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย  ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๖๐-๖๙) 

ระดับปรับปรุง ๑ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย  ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 (ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐) 

ค ำอธิบำยรำยละเอียด 



 

 
 

แบบสรุปผลกำรเรียนรู้และระดับคุณภำพตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 

    ชื่อ-ชื่อสกุล…………………………..ประเภทควำมพิกำร.......................................ปีกำรศกึษำ………….. 
 
ค ำอธิบำย 

►ชื่อ-ชื่อสกุล  ระบุค าน าหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นางสาว)  พร้อมทั้งชื่อ และชื่อสกุลของผู้เรียน 
 

►ประเภทควำมพิกำร  ระบุประเภทของความพิการ จ าแนกความพิการทางศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้  ๙  ประเภท  ได้แก่  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน  บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  บุคคลออทิสติก  และบุคคลพิการซ้อน (ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล) 

 

►ปีกำรศึกษำ   ระบุปีการศึกษาท่ีจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 

ทักษะ 

 
เป้ำหมำยระยะยำว  ๑  ปี 

ตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ
บุคคล (IEP) 

สรุปผลกำรเรียนรู้ 

จ ำนวน
จุดประสงค์

เชิง
พฤติกรรม
ทั้งหมด 
(ข้อ) 

จ ำนวน
จุดประสงค์

เชิง
พฤติกรรมที่

ผ่ำน 
(ข้อ)/คิด

เป็นร้อยละ 

จ ำนวน
จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม
ที ่

ไม่ผ่ำน (ข้อ)/
คิดเป็นร้อยละ 

ระดับคุณภำพ
รำยทักษะ 

 
 

ทักษะ… (เป้ำหมำยท่ี ๑)     
 (เป้ำหมำยท่ี ๒)     
ทักษะ..... (เป้ำหมำยท่ี ๑)     
 (เป้ำหมำยท่ี …)    
รวมจ ำนวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท้ังหมดและที่ผ่ำน/ไม่ผ่ำน     

ระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
ค ำอธิบำย 
 
     ► ทักษะ  ระบุทักษะตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
     ►เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี  ระบุเป้าหมายระยะยาวที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
     ►สรุปผลกำรเรียนรู้ 

 จ ำนวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมด   ระบุจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมดของแต่ละ
เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี  ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  



 

 
 

 จ ำนวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผ่ำน  ระบุจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้เรียนผ่านตาม  
ผลการเรียนรู้ 

 จ ำนวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ไม่ผ่ำน  ระบุจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้เรียนไม่ผ่าน
ตามผลการเรียนรู้ 

 ระดับคุณภำพรำยทักษะ  ระบุระดับคุณภาพของจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผ่านแต่ละทักษะ 
โดยใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้                  
              

                                        จ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผ่าน x  ๑๐๐ 
                                             จ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมด 
 

น าค่าร้อยละของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมรายทักษะที่ผ่ำนไปแปลผลเป็นระดับคุณภาพ ตามหลักสูตร
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖  
 

     ►ระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
น าค่าร้อยละของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมดของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ผ่ำนไปแปล

ผลเป็นระดับคุณภาพ ตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ และมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 



 

 
 

แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
และกำรวัดและประเมินผลแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

 
 

แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP ) 

                                 

ชื่อสถำนศึกษำ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมหาสารคาม  ระดับ เตรียมความพร้อม   
สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
เริ่มใช้แผนวันที่  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๕   สิ้นสุดแผนวันที่   ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ-ชื่อสกุล  เด็กชายสุดหล่อ ขั้นเทพ  
 เลขประจ าตวัประชาชน 
 การจดทะเบียนคนพิการ  ไม่จด   ยังไม่จด     จดแล้ว      
 วัน/เดือน/ปีเกิด  ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑   อายุ ๓  ปี ๖  เดือน    ศาสนา พุทธ 

 ประเภทความพิการ บุคคลออทิสติก  
 ลักษณะความพิการ ไม่พูด กระตุ้นตนเอง เล่นกับผู้อื่นไม่เป็น มีพฤติกรรมซ้ าๆ 

 ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา      นายร่ ารวย  ขั้นเทพ 
 ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา   นางสุดสวย  ขั้นเทพ 
 ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง นายร่ ารวย  ขั้นเทพ เกี่ยวข้องเป็น บิดา  
 ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่   ๑๖๖ ตรอก/ซอย  ๑๒  หมู่ที ่  -   ชื่อหมู่บ้าน/ถนน  นครสวรรค์ 
 ต าบล/แขวง  ตลาด   อ าเภอ/เขต  เมือง   จังหวัด  มหาสารคาม 
 รหัสไปรษณีย์   ๔๔๐๐๐    โทรศัพท ์๐๔๓-๗๑๑๑๑๑  โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘๘ -๕๕๕๙๕๕๙ 
 โทรสาร  ๐๔๓-๗๑๑๑๑๑    e-mail  address   - 
 
๒. ข้อมูลด้ำนกำรแพทย์ หรือ ด้ำนสุขภำพ 
   โรคประจ าตัว (ระบุ) .....................หอบหืด........................................ 
   ประวัติการแพ้ยา (ระบ)ุ ..................................................................... 
   โรคภูมิแพ้ (ระบุ) .................................................................................. 
   ข้อจ ากัดอ่ืนๆ (ระบุ) ................ทานยาตามแพทย์สั่ง......................... 
    ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ) พัฒนาการช้า มีภาวะออทิซึม 
 
 
 
 
 
๓. ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ  
  ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา 

๔ - ๗ ๑ ๐ ๕ - ๐ ๐ ๗ ๐ ๑ - ๐ ๐ - ๙ 



 

 
 

  เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับ เตรียมความพร้อม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   โรงเรียนเฉพาะความพิการ ....................ระดับ ....................  พ.ศ. ............. 
   โรงเรียนเรียนร่วม .............................    ระดับ  ....................  พ.ศ. .............. 
   การศึกษาด้านอาชีพ ...............................   ระดับ .....................  พ.ศ. ............ 
   การศึกษานอกระบบ ...............................  ระดับ  ....................  พ.ศ. ............ 
   การศึกษาตามอัธยาศัย ............................. ระดับ  ...................... พ.ศ. ........... 
   อ่ืนๆ............................................................... ระดับ  ...................... พ.ศ. ........... 
 
๔. ข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น   
 -  ฐานะทางเศรษฐกิจยากจน บิดา มารดา มีอาชีพค้าขาย 
 -  กลัวเสียงดังที่เป็นเสียงแหลม เช่น เสียงสว่าน เสียงเลื่อยไฟฟ้า เสียงกบไสไม้ เสียงกริ่ง เป็นต้น 
 -  กลัวสัตว์ และสิ่งของที่มีลักษณะเป็นขนปุย เช่น สุนัขขนปุย แมว ไม้กวาดขนไก่ เป็นต้น 
 -  ชอบรถของเล่น (รถฮอตวิลล์) มาก ต้องเอามาโรงเรียนด้วยทุกวัน 
          -  มีความสามารถในการต่อเลโก้เป็นรูปต่างๆ และประกอบหุ่นยนต์ของเล่น 
 -  มีปัญหาเรื่องการรับประทานอาหาร คือ ไม่รับประทานอาหารที่เป็นลักษณะราดแกง ต้องแยกเป็น
    ข้าวและกับ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๕.  ก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน เป้ำหมำยระยะเวลำ ๑ ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้ำหมำยระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

๑.ทักษะกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ 
มีพัฒนาการสมวัย 

- - - - 

๒.ทักษะกล้ำมเนื้อมัดเล็ก 
ทักษะย่อย  การใช้มือ 
เนื้อหำ การใช้นิ้ว 
จุดเด่น 
เด็กชายสุดหล่อ  ขั้นเทพ สามารถก า
และบิดวัตถุได้ หยิบวัตถุโดยใช้
นิ้วหัวแม่มือร่วมกับนิ้วอ่ืนๆได้ 
จุดด้อย 
เด็กชายสุดหล่อ ขั้นเทพ ไม่สามารถ
หมุนเปิด-ปิดวัตถุได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ 
เด็กชายสุดหล่อสามารถหมุน
เปิด-ปิดวัตถุได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕  เมื่อ
ก าหนดของเล่นที่มีปุ่มต่างๆให้ เด็กชายสุดหล่อ
สามารถบิดหรือหมุนปุ่มต่างๆจากของเล่นได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจ านวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
นางนิ่มนวล โสภา 

ครูประจ าชั้น 



 

 
 

ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน เป้ำหมำยระยะเวลำ ๑ ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้ำหมำยระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

  ๑.๒ ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  เมื่อ
ก าหนดสถานการณ์ให้เปิดหรือปิดประตูลูกบดิ 
เด็กชายสุดหล่อสามารถหมุนลูกบิดเพ่ือเปิด-ปิด
ประตูได้  

สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจ านวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
 

นางนิ่มนวล โสภา 
ครูประจ าชั้น 

๑.๓ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อ
ก าหนดให้วัตถุท่ีมีฝาเกลียวขนาดต่างๆกันให้
เด็กชายสุดหล่อ สามารถหมุนเปิด-ปิดวัตถุได้ 

สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจ านวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 

นางนิ่มนวล โสภา 
ครูประจ าชั้น 

ทักษะย่อย  การประสานสัมพันธ์ 
ระหว่างตากับมือ 
เนื้อหำ การปั้น 
จุดเด่น 
เด็กชายสุดหล่อ  ขั้นเทพ สามารถ
ปั้นดินน้ ามันแล้วคลึงเป็นเส้นยาวได้ 
จุดด้อย 
เด็กชายสุดหล่อ ขั้นเทพ ไมส่ามารถ
ปั้นดินน ้ามันแล้วคลึงเป็นก้อนกลม
ได้  

 
 
 
 
 
 
 
๑. ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ 
เด็กชายสุดหล่อ สามารถปั้น
ดินน ้ามันแล้วคลึงเป็นก้อน
กลมได้ 

 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อ
ก าหนดให้ใช้มือคลึงดินน้ ามัน เด็กชายสุดหล่อ
สามารถเคลื่อนไหวมือเป็นวงกลมได้ 

 
 
 
 
 
 
 
สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจ านวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
นางนิ่มนวล โสภา 

ครูประจ าชั้น 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เป้ำหมำยระยะสั้น) 

เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

  ๑.๒ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อ
ก าหนดให้ปั้นดินน้ ามันโดยคลึงเป็นก้อนกลม 
เด็กชายสุดหล่อสามารถคลึงดินน้ ามันเป็นก้อน
กลมได้  

สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจ านวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
 

นางนิ่มนวล โสภา 
ครูประจ าชั้น 

๓.ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ ำวัน 
มีพัฒนาการสมวัย 

- - - - 

๔.ทักษะกำรรับรู้ 
และแสดงออกทำงภำษำ 
ทักษะย่อย  การแสดงสีหน้าท่าทาง
และค าพูด 
เนื้อหำ การออกเส ียงค าและ 
การใช ้คำพ ูด 

จุดเด่น 
เด็กชายสุดหล่อ  ขั้นเทพ สามารถ
แสดงสีหน้า ท่าทางต่อค าพูด หรือ
อารมณ์ต่อสิ่งเร้าภายนอก และ
ภายในได้เหมาะสม 
จุดด้อย 
เด็กชายสุดหล่อ ขั้นเทพ ไมส่ามารถ
ออกเส ียงค าได้ถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ 
เด็กชายสุดหล่อ สามารถออก
เส ียงค าได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อ
ก าหนดรูปปาก อา อี อู โอ ให้ เด็กชายสุดหล่อ 
สามารถเลียนแบบรูปปาก อา อี อู โอ ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจ านวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางนิ่มนวล โสภา 
ครูประจ าชั้น 

 
 



 

 
 

ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เป้ำหมำยระยะสั้น) 

เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

  ๑.๒ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อ
ก าหนดเสียง อา อี อู โอ ให้ เด็กชายสุดหล่อ 
สามารถออกเสียงเลียนแบบ อา อี อู โอ ได้ 

สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจ านวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 

นางนิ่มนวล โสภา 
ครูประจ าชั้น 

  ๑.๓ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อ
ก าหนดรูปภาพพร้อมออกเสียงค าที่ผสมสระ อา 
อี อู โอ โดยไม่มีตัวสะกด เด็กชายสุดหล่อ 
สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง 

สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจ านวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
 

นางนิ่มนวล โสภา 
ครูประจ าชั้น 

๕.ทักษะสังคม 
มีพัฒนาการสมวัย 

- - - - 

๖.ทักษะทำงสติปัญญำหรือเตรียม
ควำมพร้อมทำงวิชำกำร 
ยังไม่มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนา 

- - - - 

๗. ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับ 
เด็กออทิสติก 
ทักษะย่อย  การแสดงออกทางภาษา 
เนื้อหำ การแสดงออกทางภาษา 
จุดเด่น  สามารถปฏิบัติตามค าสั่งได้ 
จุดด้อย ไมส่ามารถบอกความ
ต้องการของตนเองได้ 

๑. ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
เด็กชายสุดหล่อ สามารถบอก
ความต้องการของตนเองได้ 

๑.๑ ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อ
ต้องการสิ่งของ เด็กชายสุดหล่อสามารถชี้
สิ่งของที่ต้องการได้  

สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจ านวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
 

นางนิ่มนวล โสภา 
ครูประจ าชั้น 

 ๑.๒  ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อ
ต้องการสิ่งของ เด็กชายสุดหล่อสามารถน าบัตร
ภาพมาแลกสิ่งของที่ต้องการได้  

สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจ านวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
 

นางนิ่มนวล โสภา 
ครูประจ าชั้น 

 
 
 



 

 
 

๖.    ควำมต้องกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ  
 
ที ่

 
รำยกำร 

 
 รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว สิ่งท่ีต้องกำร จ ำนวนเงิน 
ที่ขอ

อุดหนุน 

 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น ผู้ประเมิน ผู้จัดหำ วิธีกำร ผู้จัดหำ วิธีกำร 

(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) 

๑. รายการตามบัญชี ก 
เครื่องช่วยสื่อสาร(โอภา) 

AN
๐๑๐๖ 

            - ผู้เรียนมีความสามารถในการฟัง 
แต่ไม่สามารถพูดสื่อสารได้ จึง
เหมาะส าหรับเป็นการสื่อสาร
ทางเลือก 

 
 
 
 
นางนิ่มนวล 

โสภา 
ครูประจ าชั้น 

๒. รายการตามบัญชี ข 
เวลโก ้

BM
๐๑๑๕ 

            ๑,๐๐๐ ใช้ในการผลิตสื่อ เพื่อใช้ในการ
สอนการบอกความต้องการของ
ผู้เรียน 

๓. รายการตามบัญชี ค 
บริการฝึกพูดโดยครู 

CS
๐๘๐๒ 

            ๑,๐๐๐ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
พูดเป็นค าเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

๔. รายการอื่นๆ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 

รวมรำยกำรที่ขอรับกำรอุดหนุน      ๒ รำยกำร 
รวมจ ำนวนเงินที่ขอรับกำรอุดหนุน (สองพันบาทถ้วน) 

   หมำยเหต ุ               ผู้จัดหา     (๑)   ผู้ปกครอง                     (๒)   สถานศึกษา  (๓)    สถานพยาบาล/อ่ืนๆ 
     วิธีการ                (๑)  ขอรับการอุดหนุน                  (๒)   ขอยืม             (๓)    ขอยืมเงิน 



 

 
 

๗.   คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 
 ชื่อ                       ต าแหน่ง                      ลายมือชื่อ 
 ๗.๑ นายพุฒิภัทร จุฑาเทพ ผู้บริหารสถานศึกษา     
 ๗.๒ นายร่ ารวย   ขั้นเทพ บิดา  หรือผู้ปกครอง       
 ๗.๓ นางนิ่มนวล  โสภา ครูประจ าชั้น     นิ่มนวล   
 ๗.๔   นางดอกฟ้า  น่าดมดอม ครูการศึกษาพิเศษ   
 ๗.๕ นางสาวงดงาม อย่างไทย นักกิจกรรมบ าบัด     งดงาม   
 ๗.๖ นายขยัน   หมั่นเพียร ครูศิลปะ        ขยนั 
        
 
         ประชุมวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.     ๒๕๕๕ 
 
 
๘.  ควำมเห็นของบิดำ  มำรดำ  ผู้ปกครองหรือผู้เรียน 

     กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  ฉบับนี้   

  ข้าพเจ้า         เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วย    
    

      ลงชื่อ…………………………………… 
              (นายร่ ารวย  ขั้นเทพ) 
                          บิดา 
     วันที่   ๑๖   เดือน   พฤษภาคม     พ.ศ.     ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
(Individual Implementation Plan : IIP) 
 

ชื่อ-สกุล   เด็กชายสุดหล่อ ขั้นเทพ  ประเภทควำมพิกำร  บุคคลออทิสติก 
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๕ ทักษะท่ีสอน   การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เนื้อหำ    การใช้นิ้ว 
เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี  ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ เด็กชายสุดหล่อสามารถหมุนเปิด-ปิดวัตถุได้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ ๑. ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  เมื่อก าหนดของเล่นที่มีปุ่มต่างๆให้ 
เด็กชายสุดหล่อสามารถบิดหรือหมุนปุ่มต่างๆจากของเล่นได้  
******************************************************************************* 
แผนที ่๑ เริ่มใช้แผนวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๕ วันสิ้นสุดแผน ๑๕ มิ.ย .พ.ศ. ๒๕๕๕ ใช้เวลาครั้งละ ๓๐ นาท ี 
 

สำระส ำคัญ 
 การบิดหรือหมุนไปในทิศทางต่างๆ 
จุดประสงค์ 

เด็กชายสุดหล่อ สามารถบิดหรือหมุนปุ่มไปทางซ้ายและขวาได ้
 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นน ำ 

       -  ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน และพาผู้เรียนร้องเพลง “ชูมือขึ้น แล้วหมุน” พร้อมกับท าท่า
ประกอบเพลง 
  -  ผู้สอนน าสติกเกอร์รูปรถฮอตวิลล์มาให้ผู้เรียนดู แล้วตกลงเงื่อนไขกับผู้เรียนว่า “ถ้าผู้เรียน
สามารถหมุนปุ่มตามท่ีผู้สอนบอกได้ จะให้สติกเกอร์ ๑ แผ่น เพ่ือติดลงในสมุดสะสมฮอตวิลล์”  
 ขั้นสอน 
  -  ผู้สอนน าของเล่นที่มีปุ่มส าหรับบิดหรือหมุนที่มีแสง สี เสียง มาให้ผู้เรียนดู พร้อมกับสาธิต
การหมุนปุ่มไปทางด้านซ้ายและด้านขวา 
  -  ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนบิดหรือหมุนของเล่นต่างๆที่มีปุ่ม โดยมีล าดับการฝึกดังนี้ 
   ๑) จับมือท า 
   ๒) ลดการช่วยเหลือลง 
   ๓) ให้ท าด้วยตนเอง 
  -  ผู้สอนให้ผู้เรียนบิดหรือหมุนของเล่นต่างๆที่มีปุ่มด้วยตนเอง เมื่อผู้เรียนท าได้ให้กล่าวค าชม
ว่า “เก่งมาก” พร้อมกับปรบมือชมเชย 

ขั้นสรุป  
  -  ผู้สอนสรุปกิจกรรมโดยทบทวนว่า “วันนี้สุดหล่อท ากิจกรรมอะไร” พร้อมบอกว่า “บิด
หรือหมุนปุ่ม” และให้ผู้เรียนบิดหรือหมุนปุ่มของเล่นตามที่ผู้สอนก าหนดให้ แล้วสรุปว่าท าได้หรือไม่ได้ ถ้าได้ให้
สติกเกอร์รูปรถฮอตวิลล์ตามข้อตกลง พร้อมกับปรบมือชมเชย 
         สื่อ /อุปกรณ์  

 ๑.  ของเล่นที่มีปุ่มชนิดต่างๆ เช่น วิทยุ เครื่องมือช่าง ฯลฯ 
 ๒.  เพลง “ชูมือขึ้น แล้วหมุน”   
 ๓.  สติกเกอร์รูปรถฮอตวิลล์พร้อมสมุดสะสม 



 

 
 

 
กำรวัดและประเมินผล 
    วิธีการ – การทดสอบโดยการปฏิบัติจริง 
 เครื่องมือ –แบบบันทึกผลการปฏิบัติ 
 เกณฑ์การประเมินผล – สามารถปฏิบัติไดใ้นระดับคุณภาพ ๔  ขึ้นไป  
  
 

 
 
 

ลงชื่อ  ...............นิ่มนวล  ..................... 
     (นางนิ่มนวล โสภา) 

    ครปูระจ าชั้น 
 
 
 
 

ควำมคิดเห็นหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

ตรวจสอบแผนการสอนเฉพาะบุคคลแล้ว สามารถน าไปใช้สอนได้ 
 

  ลงชื่อ  ........................................... 
                                   (นางจริงจัง  ตรวจละเอียดมาก) 

                                                                                          หัวหน้างานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
แบบบันทึกผลกำรจัดกำรเรียนรู้หลังกำรสอนตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) 

ชื่อผู้เรียน  เด็กชายสุดหล่อ ขั้นเทพ 
เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ เด็กชายสุดหล่อสามารถหมุนเปิด-ปิดวัตถุได้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้ำหมำยระยะสั้น) ข้อที่ ๑. ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕  เมื่อก าหนดของ
เล่นที่มีปุ่มต่างๆให้ เด็กชายสุดหล่อสามารถบิดหรือหมุนปุ่มต่างๆจากของเล่นได้ 
แผนที่ ...........๑............จุดประสงค์ เด็กชายสุดหล่อ สามารถบิดหรือหมุนปุ่มไปทางซ้ายและขวาได้ 
 

ครั้งที่/ว.ด.ป. 

 
ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
ระดับคุณภำพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑/๒๐พ.ค.๕๕ ผู้เรียนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร  ต้องสร้างความคุ้นเคยให้มากขึ้น    /  
๒/๓๐พ.ค..๕๕ ผู้เรียนให้ความสนใจมากขึ้น ได้แนะน าให้ผู้ปกครองไปฝึกต่อเนื่องที่บ้าน   /   
๓/๑๐มิ.ย.๕๕ ผู้เรียนให้ความสนใจกิจกรรมดี  เพ่ิมกิจกรรมเสริมอื่นๆ   /   
๔/๑๕มิ.ย.๕๕ ผู้เรียนให้ความสนใจกิจกรรมดี ได้แนะน าให้ผู้ปกครองไปฝึกต่อเนื่องที่บ้าน  /    
๕/๓๐มิ.ย.๕๕ ผู้เรียนให้ความสนใจกิจกรรมดี ได้แนะน าให้ผู้ปกครองไปฝึกต่อเนื่องที่บ้าน  /    
       
       

 
สรุปผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) 
 

     / ผ่าน    คือ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนนั้นได้ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป  
  (ครูผู้สอนควรน ากิจกรรมตามแผนมาทบทวนให้ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความคงที่ของพฤติกรรม) 

 
ไม่ผ่าน คือ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนนั้นได้ในระดับคุณภาพ ต่ ากว่าระดับ ๔  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ระดับคุณภำพ ของผู้เรียน 
 
๕   หมายถึง   ท าได้ด้วยตนเอง 
๔   หมายถึง   ท าได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางวาจา   
๓   หมายถึง   ท าได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางท่าทางและวาจา 
๒   หมายถึง    ท าได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนร่วมกันท้ังทางกาย ท่าทาง และทางวาจา  
๑   หมายถึง   ท าไม่ได้ หรือไม่ยอมท า 
 

 (ผู้รับผดิชอบเป็นผู้ก าหนดระดับคณุภาพใหส้อดคล้องกับศักยภาพผูเ้รียน  การวัดและ
ประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนสอนเฉพาะบุคคล) 
 



 

 
 

       

แบบสรุปผลกำรเรียนรู้ตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้ำหมำยระยะสั้น) 
ชื่อ      เด็กชายสุดหล่อ ขั้นเทพ   ระดับ  เตรียมความพร้อม        ปีกำรศึกษำ    ๒๕๕๕ 
ทักษะ  กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
เป้ำหมำยระยำว ๑ ปี  ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ เด็กชายสุดหล่อสามารถหมุนเปิด-ปิดวัตถุได้ 
 

 

ผ่ำน   คือ  ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่านร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของจ านวนแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลทั้งหมด 

ไม่ผ่ำน  คือ  ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของจ านวนแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลทั้งหมด 

 

สรุปผลกำรประเมินเป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี 
 จ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ทั้งหมด …๓……..ข้อ 
 ผ่าน………๓…..ข้อ คิดเป็นร้อยละ……๑๐๐…… 
 ไม่ผ่าน……-….….ข้อ 
 

(  √ ) ผ่ำน    ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมด 
(    ) ไม่ผ่ำน ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อที่ จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

(เป้ำหมำยระยะสั้น) 

ผลกำรเรียนรู้ 
ตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) 

รวม
จ ำนวน
แผน

ทั้งหมด 

รวม
จ ำนวน
แผนที่
ผ่ำน/
คิดเป็น
ร้อยละ 

รวม
จ ำนวน
แผนที่
ไม่ผ่ำน/
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลกำร
ประเมิน

จุดประสงค์
เชิง

พฤติกรรม 

แผนที่
๑ 

แผนที่
๒ 

แผนที่
๓ 

แผนที่ 
๔ 

แผนที่
๕ 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่ำน ไม่
ผ่ำน 

๑. ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕  
เมื่อก าหนดของเล่นที่มีปุ่มต่างๆให้ 
เด็กชายสุดหล่อสามารถบิดหรือ
หมุนปุ่มต่างๆจากของเล่นได้ 

√  √  √  √   √ ๕ ๔/๘๐ ๑/๒๐ /  

๒. ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  
เมื่อก าหนดสถานการณ์ให้เปิดหรือ
ปิดประตูลูกบิด เด็กชายสุดหล่อ
สามารถหมุนลูกบิดเพื่อเปิด -ปิด
ประตูได ้

√  √  √  -   - ๓ ๓/๑๐๐ - /  

๓. ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
เมื่อก าหนดให้วตัถุทีม่ีฝาเกลียว
ขนาดต่างๆกนัให้เดก็ชายสุดหล่อ 
สามารถหมนุเปิด-ปิดวัตถุได ้

√  √  √   √  - ๔ ๓/๗๕ ๑/๒๕ /  

ลงชื่อ.........................................    ลงชื่อ......................................... 
(................................................)     (................................................)  

                         ผู้รับผิดชอบ           ผู้ปกครอง 
 ลงชื่อ.................................................   ลงชื่อ............................................... 
 (.......................................................)   (......................................................) 
       วิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย          ผู้บริหาร 



 

 
 

 
แบบสรุปผลกำรเรียนรู้และระดับคุณภำพตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

 
ชือ่-ชื่อสกุล....เด็กชายสุดหล่อ    ขั้นเทพ  ..    ประเภทควำมพิกำร…บุคคลออทิสติก ปีการศึกษา…

๒๕๕๕…….. 
 
 
 

ทักษะ 
 

 
เป้ำหมำยระยะยำว  ๑  ปี 

ตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(IEP) 

สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำ 

จ านวนจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม
ทั้งหมด (ข้อ) 

จ านวน
จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 
ที่ผ่าน (ข้อ)/  

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวน
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที ่

ไม่ผา่น (ข้อ) /
คิดเป็นร้อยละ 

 
ระดับคณุภาพ 

รายทักษะ 

ทักษะกล้ามเนื้อ 
มัดใหญ่ 

มีพัฒนาการสมวัย - - - - 

ทักษะกล้ามเนื้อ 
มัดเล็ก 

ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ 
เด็กชายสุดหล่อสามารถหมุนเปิด-ปิด
วัตถุได้ 

๓ ๓/๑๐๐ -  

ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ เด็กชาย    
สุดหล่อ สามารถปั้นดินน ้ามันแล้วคลึง
เป็นก้อนกลมได ้

๒ ๒/๑๐๐ - ๕ 

ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน 

มีพัฒนาการสมวัย - - - - 

ทักษะการรับรูแ้ละ
แสดงออกทางภาษา 

ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ เด็กชาย    
สุดหล่อ สามารถออกเส ียงค าได้ถูกตอ้ง 

๓ ๓/๑๐๐ - ๕ 

ทักษะสังคม มีพัฒนาการสมวัย - - - - 
ทักษะทางสติปัญญา
หรือเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการ 

ยังไม่มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนา      - - - - 

ทักษะจ าเป็นเฉพาะ
ความพิการหรือ
ทักษะจ าเป็นอื่นๆ 

ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เด็กชาย   
สุดหล่อ สามารถบอกความต้องการของ
ตนเองได ้

๒ ๑/๕๐ ๑/๕๐ ๑ 

รวมจ ำนวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมดที่ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ๑๐ ๙/๙๐ ๑/๑๐  
 

ระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

๕ 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ระดับคุณภำพ ตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 
๒๕๕๖ 
 

ระบบตัวเลข ระบบร้อยละ กำรแปลควำมหมำย 
๕ ๙๐-๑๐๐ ดีเยี่ยม 

๔ ๘๐-๘๙ ดีมาก 

๓ ๗๐-๗๙ ดี 
๒ ๖๐-๖๙ พอใช้ 
๑ ต่ ำกว่ำ ๖๐ ปรับปรุง 

 
และมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล   
 ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 

ระดับคุณภำพ 
ตำมเกณฑ์กำร

พัฒนำ 
ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

ระดับดีเยี่ยม ๕ ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย  ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป) 

ระดับดีมาก ๔ ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย  ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๘๐-๘๙) 

ระดับด ี ๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย  ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๗๐-๗๙) 

ระดับพอใช้ ๒ ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย  ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๖๐-๖๙) 

ระดับปรับปรุง ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย  ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 (ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
ส ำหรับโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร 

 
 
 
 

  - แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
   - แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
   - แนวทำงกำรปรับ/ทบทวนแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

  - ตัวอย่ำงกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  
  - ตัวอย่ำงกำรจัดท ำแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 
      ส ำหรับโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร 

 
 
 

ชื่อสถานศึกษา           ระดับชั้น    
สังกัด                    
เริ่มใช้แผนวันที่                      สิ้นสุดแผนวันที่           
 
ค ำอธิบำย 
 ชื่อสถานศึกษา    ให้ระบุชื่อโรงเรียนที่ผู้เรียนก าลังศึกษา 
 ระดับชั้น   ให้ระบุระดับชั้นที่ผู้เรียนก าลังศึกษา 
 สังกัด ให้ระบุหน่วยงานต้นสังกัด 
 เริ่มใช้แผนวันที่ ให้ระบุวัน เดือน ปี ตั้งแต่วันที่ผู้ปกครองลงลายมือชื่อเห็นด้วย 
 สิ้นสุดแผนวันที่ ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่สิ้นปีการศึกษา 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล               เพศ             ชาย           หญิง  
เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                                                                   
การจดทะเบียนคนพิการ      ไม่จด  ยังไม่จด  จดแล้ว   
วันเดือนปีเกิด        อายุ         ปี         เดือน ศาสนา       
ประเภทความพิการ      ลักษณะความพิการ         
ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา            
ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา           
ชื่อ – ชื่อสกุลผู้ปกครอง      เกี่ยวข้องเป็น           
ที่อยู่ผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้  บ้านเลขที่             ตรอก/ซอย         
หมู่ที ่         ชื่อหมู่บ้าน/ถนน        ต าบล/แขวง         
อ าเภอ                      จังหวัด        รหัสไปรษณีย์            
โทรศัพท ์                                                         โทรศัพท์เคลื่อนที่              
โทรสาร                    e – mail   address    
 
 
 



 

 
 

 
ค ำอธิบำย 
 
 ชื่อ – ชื่อสกุล  ให้ระบุค าน าหน้าชื่อ  (ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ นางสาว)  พร้อมทั้งชื่อ และชื่อสกุลของ
ผู้เรียน 
 เพศ   ให้ใส่เครื่องหมาย   ในช่อง     ให้ตรงกับเพศของผู้เรียน 
 เลขประจ าตัวประชาชน   ให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชน  ๑๓ หลัก ของผู้เรียน ตามส าเนาทะเบียนบ้าน

หรือ 
     บัตรประจ าตัวประชาชน 
 การจดทะเบียนคนพิการ  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
   ไม่จด     หมายถึง ผู้ปกครองหรือผู้เรียนไม่ประสงค์จะจดทะเบียนคนพิการ 
   ยังไม่จด  หมายถึง ยังไม่พร้อมที่จะจดทะเบียนคนพิการหรือก าลังด าเนินการ 
   จดแล้ว   หมายถึง ผู้เรียนจดทะเบียนคนพิการเรียบร้อยและมีสมุดทะเบียนคนพิการหรือ         
บัตรประจ าตัวคนพิการ 
 วัน/เดือน/ปีเกดิ ให้ระบุ  วัน/เดือน/ปีเกิด ของผู้เรียนโดยเขียนชื่อเต็มของเดือน  และ พ.ศ.   เช่น   
  ๒๔   กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
 อายุ.. ปี.. เดือน ระบุอายุเต็มปีและเต็มเดือน เช่น อายุ ๔ ปี ๘ เดือน (นับถึงวันที่คณะกรรมการ

จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลลงนาม) 
 ศาสนา  ระบุศาสนาที่ผู้เรียนนับถือตามหลักฐานทางทะเบียนบ้าน เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม 
เป็นต้น 
 ประเภทความพิการ ให้ระบุประเภทของความพิการของผู้เรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด  ๙ ประเภท  ได้แก่  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องการได้ยิน บุคคลที่มี
ความบกพร่องสติปัญญา  บุคคลที่มีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม 
หรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก หรือ บุคคลพิการซ้อน 
 ลักษณะความพิการ ระบุรายละเอียดลักษณะของความพิการที่ปรากฏชัดเจน เช่น 

๑. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น    ลักษณะความพิการ ตาบอด หรือสายตาเลือนราง  
๒. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ลักษณะความพิการ  หูตึงหรือหูหนวก   
๓. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ลักษณะความพิการ ดาวน์ซินโดรม  
๔. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  ลักษณะความพิการ แขนลีบ 

ขาลีบ 
๕. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ลักษณะความพิการ บกพร่องด้านการอ่าน ด้านการเขียน 

ด้านการคิดค านวณ  หรือหลายด้านรวมกัน 
๖. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  ลักษณะความพิการ เช่น พูดรัว พูดเร็วไม่เป็นค า 

พูดติดอ่าง 
๗. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  ลักษณะความพิการ ก้าวร้าว ก่อกวน  



 

 
 

๘. บุคคลออทิสติก  ลักษณะความพิการ มีพฤติกรรมซ้ าๆ  ไม่นิ่ง  
๙. บุคคลพิการซ้อน ลักษณะความพิการ ตาบอดร่วมกับหูหนวก  

 ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของบิดาที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน 
 ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของมารดาที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน 
 ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้ดูแลผู้เรียนในปัจจุบัน 
 เกี่ยวข้องเป็น.... ให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้เรียน เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่ี ป้า น้า อา 
หรือผู้อุปการะ เป็นต้น 
 ที่อยู่ผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้     บ้านเลขท่ี    ตรอก/ซอย    หมู่ที่          
     ชื่อหมู่บ้าน/ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต        จังหวัด รหัสไปรษณีย์         
     โทรศัพท ์      โทรศัพท์เคลื่อนที่           โทรสาร        e – mail   address  

 ระบุที่อยู่ปัจจุบันของผู้ปกครองซึ่งสามารถติดต่อได้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

 

๒.   ข้อมูลด้ำนกำรแพทย์ หรือ ด้ำนสุขภำพ   
 
   โรคประจ าตัว (ระบุ)       
  การแพ้ยา (ระบุ)        
  โรคภูมิแพ้ (ระบุ)    
  ข้อจ ากัดอ่ืน ๆ (ระบุ)    
  ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ)        
 

 
ค ำอธิบำย 
 ให้ใส่เครื่อง 
หมาย   ในช่อง   และระบุรายละเอียดด้านการแพทย์ หรือด้านสุขภาพของผู้เรียน   
 
๓.   ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
  ไม่เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา  
   เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา      
                      ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ระดับ    พ.ศ.   
                      โรงเรียนเฉพาะความพิการ     ระดับ         พ.ศ.     
    โรงเรียนเรียนร่วม ระดับ พ.ศ.  
    การศึกษาด้านอาชีพ ระดับ พ.ศ.  
    การศึกษานอกระบบ ระดับ พ.ศ.  
    การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับ พ.ศ.  
    อ่ืน ๆ ระดับ พ.ศ.   



 

 
 

ค ำอธิบำย 
 ให้ใส่เครื่องหมาย   ในช่อง          และระบุรายละเอียดด้านการศึกษาของผู้เรียน   
 ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา  หมายความว่า  ไม่เคยได้รับการศึกษาในสถานศึกษาและไม่
เคยได้รับบริการทางการศึกษาใด ๆ 
 เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา  หมายความว่า  เคยได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือบริการ
ทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งนี้ให้ระบุรายละเอียดโดยใส่เครื่องหมาย  ลงใน  
ข้อความ ที่ตรงตามความเป็นจริงและกรอกข้อมูลในช่องว่าง โดยให้ระบุชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น และ พ.ศ. ให้
ระบุปีการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับการศึกษา 
 

๔.   ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น 
            
             
 
ค ำอธิบำย 
 ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น ให้ระบุข้อมูลอ่ืนๆที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษาที่เป็นข้อจ ากัดหรืออุปสรรคต่อการ
เรียนการสอน และส่วนที่จะสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค เช่น แพ้อาหารทะเล แพ้แสง กลัวเสียงดัง ฐานะยากจน พ่อแม่หย่าร้าง  
ข้อจ ากัดทางภาษา การใช้ภาษาถ่ิน ติดเกม  เป็นต้น 

ส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ เช่น มีความสามารถทางศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษา 
เป็นต้น 

 
๕.   กำรก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำ และกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 

ระดับความสามารถ
ปัจจุบัน 

เป้าหมายระยะยาว
๑ปี 

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

(เปา้หมายระยะสั้น) 
การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 

 

 

   

 

ค ำอธิบำย 
   การก าหนดแนวทางการศึกษา และการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ  หมายถึง   การจัดท าแผน 
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของผู้เรียน  โดยพิจารณาจากระดับความสามารถปัจจุบันของผู้เรียนตาม
หลักสูตร 
สถานศึกษา  ดังนี้ 
  



 

 
 

  ๑.โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ประกอบด้วยทักษะการ
เรียนรู้  
๖ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการเคลื่อนไหว   ทักษะภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการช่วยเหลือตนเองและ
สุขอนามัย    
ทักษะสังคมและการด ารงชีวิต   ทักษะวิชาการ  และทักษะอาชีพ 
  ๒.โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น/ทางการได้ยิน/ทางร่างกาย  
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี   ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ 
  ๓. การประเมินระดับความสามารถปัจจุบัน โดยครูผู้สอน /ทีมสหวิทยาการ/ ผู้ปกครอง เพ่ือก าหนด
เป้าหมาย 
ในการจัดการศึกษาระยะยาว ๑ ปี พร้อมทั้งก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เกณฑ์และวิธีการประเมินผล  
รวมทั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย   

  ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน   ให้ระบุความสามารถพ้ืนฐาน  จากการประเมินทักษะการเรียนรู้ ๖  
ทักษะ/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   ต้องระบุจุดเด่น และจุดด้อย ให้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน 

จุดเด่น  หมายถึง  ความสามารถหรือศักยภาพปัจจุบันที่ผู้เรียนสามารถท าได้ในทักษะการเรียนรู้ ๖  
ทักษะ/ 
สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตร 

จุดด้อย  หมายถึง  สิ่งที่ผู้เรียนท าไม่ได้ในทักษะการเรียนรู้ ๖  ทักษะ/สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตัวชี้วัดชั้นปีตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตร 
  เป้ำหมำยระยะยำว  ๑ ปี    ให้ระบุเป้าหมายที่พัฒนาจุดเด่น หรือ แก้ไข ปรับปรุง จุดด้อย  
ตามทักษะการเรียนรู้ ๖  ทักษะ/สาระการเรียนรู้ในระยะ ๑ ปี  นับจากวันที่เริ่มใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 
 องค์ประกอบส ำคัญในกำรเขียนเป้ำหมำยระยะเวลำ  ๑ ปี  

๑.  ระยะเวลา (ปีการศึกษา)  
๒.  ผู้เรียน (ชื่อผู้เรียน) 
๓.  เนื้อหา/พฤติกรรม/ความสามารถท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้ำหมำยระยะสั้น)  ให้ระบุความสามารถของผู้เรียนในการพัฒนาทักษะ   
การเรียนรู้  ๖  ทักษะ/สาระการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   
พร้อมทั้งเกณฑ์การประเมิน  ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ 
 
 



 

 
 

   ๑. สถานการณ์ หรือเงื่อนไข 
   ๒. พฤติกรรมที่สามารถวัดได้ 
   ๓. เกณฑ์การประเมิน 
   ๔. ก าหนดระยะเวลา 
  กำรประเมินผล  ให้ระบุวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์         
เชิงพฤติกรรม 
  ผู้รับผิดชอบ  ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ



 

 
 

๖. ควำมต้องกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำม
ช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ  

ที ่ รำยกำร รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว สิ่งท่ีต้องกำร จ ำนวน
เงิน 
ที่ขอ 

อุดหนุน 

เหตุผล 
และ 
ควำม
จ ำเป็น 

ผู้ประเมิน ผู้จัดหำ วิธีกำร ผู้จัดหำ วิธีกำร 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

                  
                  
                  
รวมรำยกำรที่
ขอรับกำร
อุดหนุน 

                                                                                        รายการ 

รวมจ ำนวนเงินที่
ขอรับกำร
อุดหนุน 

                                                                       บาท  (                                 )                                                                                                          

 
หมำยเหตุ ผู้จัดหา ๑   =  ผู้ปกครอง ๒   =     สถานศึกษา ๓   =     สถานพยาบาล/อ่ืนๆ 

วิธีการ ๑   =  ขอรับการอุดหนุน ๒    =    ขอยืม  ๓   =     ขอยืมเงิน 
 

ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา หมายถึง การระบุรายการของสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามคู่มือรายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษของผู้เรียนเฉพาะบุคคล โดยพิจารณาจากจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
 
ค ำอธิบำย 
  ที ่ ระบุตัวเลขแสดงล าดับที่ 
  รำยกำร  ระบุชื่อสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา สิ่งที่มีอยู่แล้ว และสิ่งที่ต้องการขอรับการอุดหนุน ตามคู่มือรายการสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  
  รหัส  ระบุรหัสตามคู่มือรายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
  สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว / ผู้จัดหำ วิธีกำร  ระบุสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ได้รับจากผู้ปกครอง  สถานศึกษา  สถานพยาบาลอื่น ๆ    โดยให้ใส่
เครื่องหมาย   ลงในช่องใดช่องหนึ่งของผู้จัดหาและวิธีการที่ได้มา  ให้ตรงตามหมายเลขและรายละเอียดที่ระบุไว้
ในหมายเหตุใต้ตาราง 



 

 
 

  สิ่งที่ต้องกำร /ผู้จัดหำ วิธีกำร  ระบุสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่คณะกรรมการการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความต้องการจ าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้   
โดยให้ใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องใดช่องหนึ่งของผู้จัดหาและวิธีการที่ได้มา  ให้ตรงตามหมายเลขและ
รายละเอียดที่ระบุไว้ในหมายเหตุใต้ตาราง 
  จ ำนวนเงินที่ขอรับกำรอุดหนุน  ระบุจ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุนตามรายการสื่อ (บัญชี ข) บริการ 
(บัญชี ค) ที่ระบุไว้ในช่องรายการ ยกเว้นสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (บัญชี  ก)  ไม่
ต้องระบุจ านวนเงิน              
  เหตุผลและควำมจ ำเป็น  กรณีที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นที่ขอรับสิ่งอ านวย
ความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามรายการ
ข้างต้น เช่น รายการไม้เท้าขาว  เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์น าทางให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้
ด้วยตนเอง  เป็นต้น  

กรณีท่ีไม่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ระบุว่าไม่ขอรับเงินอุดหนุน 
  ผู้ประเมิน  ระบุชื่อ-ชื่อสกุล และต าแหน่งของผู้ประเมิน ตัวอย่าง นางสาวกาญจนา โดดเดี่ยว : ครู
การศึกษาพิเศษ 
  รวมรำยกำรที่ขอรับกำรอุดหนุน ระบุจ านวนรายการสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนที่ขอรับการ
อุดหนุนทั้งหมด 
  รวมจ ำนวนเงินที่ขอรับกำรอุดหนุน ระบุจ านวนเงินรวมในช่องรายการจ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน
ทั้งหมด (บัญชี  ข และ ค)  เป็นจ านวนตัวเลขและตัวอักษร 
(ปีการศึกษาละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อคน)



๒๖ 
 

 
 

 
๗.   คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 
                  ชื่อ                           ต าแหน่ง                     ลายมือชื่อ 
 
 ๗.๑         ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทน    
 ๗.๒      บิดา  หรือมารดา หรือผู้ปกครอง   
      หรือผู้ดูแลคนพิการ 
 ๗.๓                           ครูประจ าชั้น หรือครูแนะแนว         …………. 
        หรือครูการศึกษาพิเศษ   
      หรือที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษ 
      ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย  
 ๗.๔              
 ๗.๕             
 
   ประชุมวันที่  เดือน    พ.ศ.       
 
 
ค ำอธิบำย 

 คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  หมายถึง คณะบุคคลที่สถานศึกษา 
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมีคณะกรรมการจ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องหรือนักวิชาชีพ รวมถึงผู้เรียน  
  ชื่อ          ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   
  ต ำแหน่ง   ให้ระบุต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เช่น           
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน   บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ครูประจ าชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้ เกี่ ยวข้องหรือนักวิชาชีพรวมถึ งผู้ เรียน  (กรณี ที่ ผู้ เรียนสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ) นักจิตวิทยา                  
นักกิจกรรมบ าบัด เป็นต้น 
  ลำยมือชื่อ  ให้คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลลงนาม หลังจากท่ีจัดท า 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเรียบร้อยแล้ว 
 ประชุมวันที่   ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล     
ร่วมประชุม  
 



๒๗ 
 

 
 

 
 

๘.   ควำมเห็นของบิดำ  มำรดำ  ผู้ปกครอง  หรือผู้เรียน 
 
 การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ฉบับนี้   

ข้าพเจ้า         เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วย    
    
  ลงชื่อ...................................................... 

            (         ) 
                       บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือผู้เรียน 
                                                วันที่       เดือน       พ.ศ.         
 
 
 
ค ำอธิบำย 

 ควำมเห็นของบิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน 
            ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองพิจารณาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและใส่เครื่องหมาย    
ลงใน  เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และระบุวันที่ เดือน ปี ที่ลงลายมือชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 
 

 
แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล  

(Individual Implementation Plan : IIP) 
 
 

ชื่อ-สกุล  ...................................................ระดับชั้น..........................ประเภทความพิการ.... ...................... 
ภาคเรียนที่....................... ปีการศึกษา......................ทักษะการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้/................................... 
เรื่อง........................................................................................... .................................เวลา ............... ชั่วโมง       
ใช้แผน วันที่............... เดือน.........................................พ.ศ. ............... 
 
 
ค ำอธิบำย 
 ชื่อ-สกุล       ให้ระบุค าน าหน้าชื่อ (ด.ช. /ด.ญ. /นาย /นางสาว)  พร้อมทั้งชื่อ และชื่อสกุลของ

ผู้เรียน 
ระดับชั้น       ให้ระบุระดับชั้นของผู้เรียน 
ประเภทควำมพิกำร    ให้ระบุประเภทของความพิการ จ าแนกความพิการทางศึกษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้  ๙  ประเภท   
 ภำคเรียนที่    ให้ระบุภาคเรียนที่ก าลังศึกษา 
 ปีกำรศึกษำ  ให้ระบุปีการศึกษาท่ีจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 ทักษะกำรเรียนรู้/สำระกำรเรียนรู้/วิชำ  ให้ระบุชื่อทักษะ/กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาที่สอนตามที่ระบุไว้ 

ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 เรื่อง   ให้ ระบุชื่อเรื่อง/ ชื่อเนื้ อหา /ชื่อกิจกรรม โดยให้สอดคล้องกับจุดประสงค์           

เชิงพฤติกรรมในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 เวลำ     ให้ระบุจ านวนชั่วโมงท่ีใช้สอน 
 ใช้แผนวันที่  ให้ระบุวันที่เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลนั้น 
 
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี..................................................................... .............................................................. 
 
ค ำอธิบำย 
 เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี    

ให้ระบุเป้าหมายระยะยาวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมาระบุไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
 
 
 



๒๙ 
 

 
 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  .............................................................................................................................. 
........................................................................................................................... . ............................................ 
 
 

ค ำอธิบำย 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม    
 ให้น าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  มาระบุไว้ในแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล  
สาระการเรียนรู้ 
................................................................................................................. .......... ............................................. 
............................................................................................................................ ............................................ 
 

ค ำอธิบำย 
 สำระกำรเรียนรู้ ให้ระบุเนื้อหา/สาระตามทักษะ/เรื่องที่ใช้สอน 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
........................................................................................................................... . ............................................ 
 
 

ค ำอธิบำย 
 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน    ให้ระบุรายละเอียดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
สื่อ /แหล่งเรียนรู้  
........................................................................................................................... . ............................................
  
 

ค ำอธิบำย 
 สื่อ /แหล่งเรียนรู้ ให้ระบุสื่อ และแหล่งเรียนรู้ ที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
กำรวัดและประเมินผล
............................................................................................................................. ............................................ 
 
 

ค ำอธิบำย 
 กำรวัดและประเมินผล ให้ระบุวิธีการวัด / เครื่องมือ /เกณฑ์การประเมิน  
 



๓๐ 
 

 
 

ควำมเห็นของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
............................................................................................ ............................... .............................................
  

ลงชื่อ......................................................... 
      (.........................................................) 

ต าแหน่ง............................. 

ค ำอธิบำย 
 ควำมเห็นของผู้บริหำร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย  

ให้ลงความคิดเห็นของผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีต่อแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 
บันทึกหลังกำรสอน 
.............................................................................................................. ............. .............................................
  

ลงชื่อ......................................................... 
      (.........................................................) 

ครูผู้สอน 

 

ค ำอธิบำย 
 บันทึกหลังกำรสอน ให้ระบุผลการสอนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 ลงช่ือ                 ให้ลงลายมือชื่อของครูผู้สอนและกรอกชื่อ และชื่อสกุล ต าแหน่งปัจจุบันของครูผู้สอน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 

 
แนวทำงกำรปรับ/ทบทวนแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

ส ำหรับโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร 
 

 
 

 
 

  

แนวทำงกำรปรับ/ทบทวนแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 การปรับ/ทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เป็นขั้นตอนการประเมินผลผู้เรียนเพ่ือให้
สามารถพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล  ดังนี้ 
 ๑. กำรประเมินผู้เรียนตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
 การประเมินผู้เรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  เป็นการประเมินผลกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ผู้รับผิดชอบได้ก าหนดไว้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  โดยใช้การประเมิน
ตามวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมิน   มีการบันทึกผลการเรียนรู้หลังการสอน   รวบรวมผลการเรียนรู้
เพ่ือพิจารณาความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียน และสรุปผลการประเมินว่าผู้เรียนผ่านหรือไม่ผ่านจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมข้อใด  

๒. กำรประเมินผู้เรียนตำมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 การประเมินผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เป็นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  โดยน าผล
ความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนที่ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่มีค่าร้อยละ ๗๐ หรือตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 ๓. กำรประเมินผู้เรียนตำมเป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี 
 การประเมินผู้เรียนตามเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี  เป็นการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ที่ประกอบด้วย  ผลการประเมินผู้ เรียนตามจุดประสงค์        
เชิงพฤติกรรม  กรณีที่ผู้ เรียนผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
ผู้รับผิดชอบสามารถปรับ/ทบทวนเป้าหมายระยะยาว ๑ ปีให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
 ๔. กำรสรุปผลกำรใช้แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  
 การสรุปผลการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เป็นการน าผลความก้าวหน้าพัฒนาการของ
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี  น าผลมาเทียบระดับผลการ
เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  ตำรำงแสดงกำรเทียบระดับผลกำรเรียน 

ค่ำร้อยละ ระดับผลกำรเรียน ระดบัคุณภำพ 
๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 
๗๕-๗๙ ๓.๕ ด ี
๗๐-๗๔ ๓ 
๖๕-๖๙ ๒.๕ พอใช้ 
๖๐-๖๔ ๒ 
๕๕-๕๙ ๑.๕ ผ่าน 
๕๐-๕๔ ๑ 
๐-๔๙ ๐ ไม่ผา่น 



๓๒ 
 

 
 

 

ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำรประเภทบกพร่องทำงกำรได้ยิน 

 

 
 
 
 

แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(Individualized   Education   Program  :  IEP) 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้น ป. ๑ สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
เริ่มใช้แผนวันที่   ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  สิ้นสุดแผนวันที่    ๒๙     มีนาคม  ๒๕๕๖ 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-ชื่อสกุล ด.ญ.กรองแก้ว  ศรีสยาม    เพศ     ชาย       หญิง   
เลขประจ าตัวประชาชน  ๑- ๑๐๐๑-๐๐๑๐๑ – ๐๐-๑ 
การจดทะเบียนคนพิการ   ไม่จด     ยังไม่จด     จดแล้ว  
วัน/เดือน/ปีเกิด ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๘   อายุ ๗ ปี ๑๑  เดือน   ศาสนา พุทธ 
ประเภทความพิการ    บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ลักษณะความพิการ หูหนวก   
ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา  นายค า    ศรีสยาม        
ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา นางมาลี  ศรีสยาม        
ชื่อ – ชื่อสกุลผู้ปกครอง    นางมาลี ศรีสยาม          เกี่ยวข้องเป็น      มารดา 
ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่          ๔๓      ซอย   -      หมู่ที ่   ๑       ถนน  -    ต าบล   ศิลา  
อ าเภอ   เมือง          จังหวัด  ขอนแก่น       รหัสไปรษณีย์    ๔๐๐๐๐    โทรศัพท์   ๐๖๔-๗๗๔๖๙๑๐ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่     - โทรสาร      -  e-mail   address     - 
๒.  ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ 

                      โรคประจ าตัว (ระบุ)       ................….............................................................................. 
 ประวัติการแพ้ยา (ระบุ)  ................….............................................................................. 

            โรคภูมิแพ้ (ระบุ)            แพ้อาหารทะเล 
   ข้อจ ากัดอ่ืนๆ (ระบุ)  ............................……........................................ ............................... 
   ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ)  ............................……................................................. 
๓.  ข้อมูลด้านการศึกษา 

   ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา 
    เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษาจาก 

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ……………….. ระดับ……………………..พ.ศ…...……..…. 
     โรงเรียนเฉพาะความพิการ        ระดับ……………………..พ.ศ…………….. 
     โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนบ้านน้ าเย็น   ระดับ        อนุบาล   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
     การศึกษาด้านอาชีพ……..………….ระดับ……………………..พ.ศ…………….. 
     การศึกษานอกระบบ…….………….ระดับ……………………..พ.ศ…………….. 
     การศึกษาตามอัธยาศัย…...……… ระดับ……………………..พ.ศ…………….. 

 
 
 



๓๓ 
 

 
 

๔.  ข้อมูลอื่นๆท่ีจ าเป็น 
๑.  พ่อแม่แยกกันอยู่  
๒.  มีความสามารถในการวาดรูป และสนใจด้านศิลปะเป็นอย่างมาก 
๓.  มีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือครู และเพ่ือน 

 
 



๓๔ 
 

 
 

๕. กำรก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำและกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 
ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้ำหมำยระยะสั้น) 
กำรประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐานที่  ท๑.๑  ใช้
กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและ    
มีนิสัยรักการอ่าน 
 
จุดเด่น  
๑. เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีสยาม  
สามารถเล่านิทาน และเล่าเรื่องจาก
ภาพได้ด้วยภาษามือ   
๒.เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีสยาม  
สามารถอ่านเครื่องหมายสัญลักษณ์
ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันได้ด้วย
ภาษามือ 

 ตัวชี้วัดที่  ๑ อ่านออกเสียงค า     
ค าคล้องจองและข้อความสั้นๆ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ บอกความหมายของค า
และข้อความที่อ่าน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 

๕. กำรก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำและกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (ต่อ) 
ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้ำหมำยระยะสั้น) 
กำรประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

จุดด้อย  
๑.เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีสยาม   
ไม่สามารถอ่านค าท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันที่มีวรรณยุกต์ด้วย
ภาษามือ  
๒. เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีสยาม   
ไม่สามารถอ่านค าท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันที่ไม่มีวรรณยุกต์ด้วย
ภาษามือ  
 

 
 เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีสยาม  
สามารถอ่านค าท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันที่มีวรรณยุกต์และ 
ไม่มีวรรณยุกต์ด้วยภาษามือได้ 
 

 
๑. เมื่อครูก าหนดให้เด็กหญิงกรองแก้ว  
ศรีสยาม  อ่านค าด้วยภาษามือที่มี
วรรณยุกต์ จ านวน ๑๐ ค า  ได้แก่  พ่อ 
แม่ พ่ี น้อง บ้าน โต๊ะ ก๋วยเตี๋ยว  คิ้ว ไหล่ 
เข่า สามารถอ่านค าด้วยภาษามือได้
ถูกต้องอย่างน้อย ๘ ใน ๑๐ ค า  
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
๒. เมื่อครูก าหนดให้เด็กหญิงกรองแก้ว  
ศรีสยาม  อ่านค าด้วยภาษามือที่ไม่มี
วรรณยุกต์ จ านวน ๑๐ ค า  ได้แก่ ฉัน  
คอ แขน ขา มือ ปาก ตา หู จมูก ฟัน  
สามารถอ่านค าด้วยภาษามือได้ถูกต้อง   
อย่างน้อย ๘ ใน ๑๐ ค า               
ภายในวันที่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
วิธีกำร 
๑. การฝึกอ่านด้วยภาษามือ 
๒. การทดสอบ 
เครื่องมือ 
๑. แบบฝึกอ่านด้วยภาษามือ 
๒. แบบทดสอบการอ่าน    
ด้วยภาษามือ 
เกณฑ์ประเมิน 
๑. สามารถอ่านค าด้วย   
ภาษามือได้ถูกต้อง        
จ านวน ๘ ใน ๑๐ 
๒. ผ่านเกณฑ์ประเมิน      
ร้อยละ ๘๐ 

 
นายพุฒิพัฒน์ จุฑา 

ครูประจ าวิชา 

 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
 

๖.    ควำมต้องกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ  
 
ที ่
 

 
รำยกำร 

 
 รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว สิ่งท่ีต้องกำร จ ำนวน
เงิน 
ที่ขอ

อุดหนุน 

 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

ผู้ประเมิน ผู้จัดหำ วิธีกำร ผู้จัดหำ วิธีกำร 
(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) 

เทคโนโลยีสิงอ านวยความสะดวก              เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของเด็กหญิงกรองแก้ว 
 ศรีสยาม  ให้ดีขึ้น 

นายพุฒิพัฒน์ 
จุฑา 
 
 

๑. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ AC๐๕๐๑              

รวมรำยกำรที่ขอรับกำรอุดหนุน      ๑  รำยกำร 

รวมจ ำนวนเงินที่ขอรับกำรอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)    
    

หมำยเหตุ                ผู้จัดหา    (๑)   ผู้ปกครอง                   (๒)   สถานศึกษา  (๓)    สถานพยาบาล/อ่ืนๆ 
    วิธีการ               (๑)  ขอรับการอุดหนุน                    (๒)   ขอยืม           (๓)    ขอยืมเงิน  



๓๗ 
 

 
 

๗.  คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

               ชื่อ                  ต ำแหน่ง                 ลำยมือชื่อ 

๗.๑  นายอ านวย   การศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา                       ……….…………. 
๗.๒  นางมาลี    ศรีสยาม       มารดา              ……….…………. 
๗.๓  นายพุฒิพัฒน์ จุฑา      ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา  ……….………….  
๗.๔  นางมุทิตา   พอใจ     ครูการศึกษาพิเศษ ……….…………    

 
ประชุมเม่ือวันที่  ๑  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๘.  ควำมเห็นของบิดำ  มำรดำ  ผู้ปกครองหรือผู้เรียน 

     กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  ฉบับนี้   

ข้าพเจ้า         เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วย    
    

 
      ลงชื่อ…………………………………… 
       (นางมาลี    ศรีสยาม) 

                                  มารดา 
          วันที่   ๑   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 

แนวทำงกำรวิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำสู่กำรเขียนแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลส ำหรับโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ 

สาระที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ชั้น ป.๑ 

สาระการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรเฉพาะความพิการ 

ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ชั้น ป.๑ 
ภาษาไทย 
สาระที่ ๑   
การอ่าน 

 
ท ๑.๑  
ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และ
ความคิดเพ่ือน าไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหา 
ในการด าเนินชีวิตและ
มีนิสัย 
รักการอ่าน 

 
ป.๑/๑ อ่านออก
เสียงค าคล้องจอง
และข้อความสั้นๆ 
ป. ๑/๒ 
บอกความหมาย
ของค าและ
ข้อความที่อ่าน 

 
การอ่านออกเสียงและบอกความหมาย
ของค าค าคล้องจอง และข้อความท่ี
ประกอบด้วยค าพ้ืนฐาน คือ ค าที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ค า  
รวมทั้งค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้อ่ืน ประกอบด้วย 
- ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูป
วรรณยุกต์ 
- ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและ  
ไม่ตรงตามมาตรา 
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าท่ีมีอักษรน า 

 
๑.การอ่านค าที่มีรูปวรรณยุกต์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ด้วยภาษามือ จ านวน  ๕๐  ค า 
๒.การอ่านค าที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน
ด้วยภาษามือ จ านวน  ๕๐  ค า 

 
 
 
 



๓๙ 
 

 
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 สำระท่ี  ๑  กำรอ่ำน 

ป. ๑ ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ๑. อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ 

๒. บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค าค าคล้องจอง และ
ข้อความที่ประกอบด้วยค าพ้ืนฐาน คือ ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน   
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ค า  
รวมทั้งค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ประกอบด้วย 
- ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
- ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา 
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าท่ีมีอักษรน า 

๓. ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
๔. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
- นิทาน 
- เรื่องสั้นๆ 
- บทร้องเล่นและบทเพลง 
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

๖. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและ
น าเสนอเรื่องที่อ่าน 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน 

๗. บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
ส าคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 

การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประกอบด้วย 
- เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
- เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย 

๘. มีมารยาท ในการอ่าน มารยาทในการอ่าน เช่น 
- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 
- ไม่ท าลายหนังสือ 



๔๐ 
 

 
 

วิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กับสำระกำรเรียนรู้ของหลักสูตรสถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร ประเภทบกพร่องทำงกำรได้ยิน  

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 
 

สำระกำรเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ 

สำระกำรเรียนรู้ 
หลักสูตรสถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ 
การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค าค าคล้องจอง 
และข้อความที่ประกอบด้วยค าพ้ืนฐาน คือ ค าท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ค า รวมทั้งค าท่ีใช้เรียนรู้    
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ประกอบด้วย 
- ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
- ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา 
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าท่ีมีอักษรน า 

๑. การอ่านค าที่มีรูปวรรณยุกต์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ด้วยภาษามือ  จ านวน  ๕๐  ค า 
๒. การอ่านค าที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ด้วยภาษามือ  จ านวน  ๕๐  ค า 
 

 
 



๔๑ 
 

 
 

 

ตัวอย่ำงแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
    

 
 

                   โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ประเภทบกพร่องทำงกำรได้ยิน      

 

 ประเภทควำมพิกำร  บกพร่องทางการได้ยิน  ภำคเรียนที่ ๑  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๕                                    
ทักษะกำรเรียนรู้/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่าน 
เวลำ  ๑ ชั่วโมง  ใช้แผนวันที่  ๑  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
.................................................................................................................................................................. 
เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี  
 เด็กหญิงกรองแก้ว  ศรีสยาม  สามารถอ่านค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันที่มีวรรณยุกต์ และไม่มีวรรณยุกต์   
ด้วยภาษามือได้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ ๑ 
  เมื่อครูก าหนดให้เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีสยาม  อ่านค าด้วยภาษามือที่มีวรรณยุกต์ จ านวน ๑๐ ค า 
ได้แก่   
พ่อ แม่ พี่ ไหล่ เข่า น้อง บ้าน คิ้ว  โต๊ะ ก๋วยเตี๋ยว  สามารถอ่านด้วยภาษามือได้ถูกต้องอย่างน้อย ๘ ใน ๑๐ ค า      
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
สำระกำรเรียนรู้ 
 ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันที่มีวรรณยุกต์จ านวน ๑๐ ค า ได้แก่  พ่อ แม่ พ่ี   ไหล่ เข่า  น้อง บ้าน คิ้ว  
           โต๊ะ ก๋วยเตี๋ยว   
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  

๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจ าวัน 
๒. ให้นักเรียนเลือกบัตรค าครั้งละ  ๑  แผ่น  
๓. ให้นักเรียนอ่านบัตรค าด้วยภาษามือที่ตนเองเลือก 
๔. ให้นักเรียนเลือกบัตรภาพที่มีความหมายตรงกับบัตรค า 
 
                             ความหมายตรงกัน 
 

 ๕. ให้นักเรียนสังเกตบัตรค าที่เลือกว่าประกอบด้วยรูปวรรณยุกต์อะไรบ้าง  เช่น  ไม้เอก (พ่อ) ไม้โท 
(น้อง)      ไม้ตรี (โต๊ะ) ไม้จัตวา (ก๋วยเตี๋ยว) 
 ๖. ให้นักเรียนใช้ดินสอวงกลมรูปวรรณยุกต์ที่ปรากฏในบัตรค าไม้เอก  ไม้โท  ไม้ตรี  ไม้จัตวา  

๗. ให้นักเรียนบอกรูปวรรณยุกต์ด้วยภาษามือ 
๘. ครูอธิบายรูปวรรณยุกต์ ไม้เอก   ไม้โท  ไม้ตรี ไม้จัตวา ด้วยภาษามือ 
๙. ครูก าหนดบัตรค าที่มีรูปวรรณยุกต์  ให้นักเรียนสะกดนิ้วมือไทยตามรูปวรรณยุกต์ท่ีก าหนด 
๑๐. ให้นักเรียนน าบัตรภาพไปติดคู่กับบัตรค าที่มีความหมายตรงกัน  
๑๑. ครกู าหนดบัตรค าให้นักเรียนอ่านด้วยการใช้ภาษามือ 
 
 

บัตรภำพ 
(บ้ำน) 

 

บัตรค ำ 
(บ้ำน) 



๔๒ 
 

 
 

 
ข้อเสนอแนะ:  
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ครูผู้สอนควรออกแบบให้ครอบคลุมทั้ง ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน         
ควรเขียนให้เร้าใจเพ่ือให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียน   ขั้นสอน ควรท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา  ขั้นสรุป ควรท าให้
ผู้เรียนประทับใจเพ่ือการจ าได้นาน  ขั้นประเมินผล ควรท าให้ผู้เรียนมีความสุข 
สิ่งเสริมแรง 
 ค าชมเชย  ให้สติ๊กเกอร์ดาว 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

๑. บัตรค าที่มีรูปวรรณยุกต์   ได้แก่  พ่อ  (ไม้ เอก)  แม่  (ไม้ เอก)   พ่ี  (ไม้ เอก)   ไหล่ (ไม้ เอก)             
เข่า (ไม้เอก)   น้อง (ไม้โท)   บ้าน (ไม้โท)   คิ้ว (ไม้โท)     โต๊ะ (ไม้ตรี)    ก๋วยเตี๋ยว (ไม้จัตวา)     

๒. บัตรภาพ ได้แก่  ภาพพ่อ  ภาพแม่   ภาพพ่ี   ภาพน้อง  ภาพบ้าน  ภาพโต๊ะ  ภาพก๋วยเตี๋ยว    
ภาพคิ้ว  ภาพไหล่ และภาพเข่า 

๓. แบบสะกดนิ้วมือไทย (รูปวรรณยุกต์) 
กำรวัดและประเมินผล 
 วิธีกำร 

 ๑. การฝึกอ่านด้วยภาษามือ  
 ๒. การทดสอบ 

 เครื่องมือ 
 ๑. แบบฝึกอ่านด้วยภาษามือ  
 ๒. แบบทดสอบการอ่านด้วยภาษามือ 

 เกณฑ์ประเมิน 
 ๑. สามารถอ่านค าด้วยภาษามือถูกต้องจ านวน ๘ ใน ๑๐ ค า ไดด้้วยตนเอง 
 ๒. ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ ๘๐ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
      ช่วงคะแนน                      ระดับคุณภำพ 
คะแนน   ๙ – ๑๐  คะแนน  ดีมาก  
คะแนน   ๗ – ๘    คะแนน   ดี 
คะแนน   ๕ – ๖  คะแนน   พอใช้  
คะแนนต่ ากว่า  ๕  คะแนน   ปรับปรุง 

ควำมเห็นของผู้บริหำรหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำย 
 แผนการสอนเฉพาะบุคคลของเด็กหญิงกรองแก้ว  ศรีสยาม เป็นแผนการสอนที่สามารถพัฒนาการ
อ่านของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 

    ลงชื่อ......................................................... 
  (นายอ านวย   การศึกษา) 
         ต าแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา 

 



๔๓ 
 

 
 

บันทึกหลังกำรสอน  
เด็กหญิงกรองแก้ว  ศรีสยาม  สามารถอ่านค าด้วยภาษามือที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง จ านวน ๘ ค า         

ได้แก่  พ่อ แม่ พ่ี น้อง บ้าน โต๊ะ คิ้ว  เข่า  จากจ านวน  ๑๐  ค า  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐   
สรุปได้ว่า  เด็กหญิงกรองแก้ว  ศรีสยาม  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ ๑  
 

 
 

   ลงชื่อ.................................................. 
                (นายพุฒิพัฒน์  จุฑา) 
                     ครูผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 
 
 



๔๔ 
 

 
 

 

ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำ 

 

 
 
 
 
 

แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 (Individualized   Education   Program  :  IEP) 

 

ชื่อสถานศึกษา      โรงเรียนสพุรรณบุรีปัญญานุกูล                ระดับชั้น          ประถมศึกษาปีที่ ๒                                                   
สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
เริ่มใช้แผน  วันที่   ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕   สิ้นสุดแผนวันที ่   ๒๙   มีนาคม  ๒๕๕๖ 

๑.ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ-สกุล      เด็กชายเอเซีย          อาเชียน     เพศ         ชำย          หญิง 
เลขประจ าตัวประชาชน  ๑ –๕๖๗๘-๒๒๒๒๒-๔๕-๑  
การจดทะเบียนคนพิการ       ไม่จด          จดแล้ว   
วันเดือนปีเกิด ๑   มกราคม   ๒๕๔๔   อาย ุ   ๑๐     ปี   ๕      เดือน ศาสนา   คริสต ์   
ประเภทความพิการ  บกพร่องทางสติปัญญา  ลักษณะความพิการ ดาวน์ซินโดรม         
ช่ือ – ช่ือสกุลบิดา นาย กอ     อาเชียน          
ช่ือ – ช่ือสกุลมารดา นางขอ     อาเชียน        
ช่ือ – ช่ือสกุลผู้ปกครอง นางซอ     อาเชียน   เกี่ยวข้องเป็น    ย่า       
ที่อยู่ผู้ปกครองที่สามารถตดิต่อได้  บ้านเลขท่ี      ๒๓       ตรอก/ซอย -         
หมู่ที ่   ๔    ช่ือหมู่บ้าน/ถนน ข้าวเหนียว       ต าบล/แขวง ในเมือง      
อ าเภอ       เมือง             จังหวัด  ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์     ๔๐๐๐๐       
โทรศัพท ์     ๐๔๓-๒๒๒๒๒๒                                  โทรศัพท์เคลื่อนที่      ๐๘๖-๖๖๖๔๔๔๔       
โทรสาร  -                  e – mail   address -     
๒.   ข้อมูลด้ำนกำรแพทย์ หรือ ด้ำนสุขภำพ 
 

                      โรคประจ ำตวั (ระบุ)   ลมชกั    
                     กำรแพย้ำ (ระบุ)    ซลัฟำ /  เพนนิสลิน    
  โรคภูมิแพ ้(ระบุ)   
  ขอ้จ ำกดัอ่ืน ๆ (ระบุ)   แพอ้ำหำรทะเล    
  ผลกำรตรวจทำงกำรแพทย ์(ระบุ)      ผูเ้รียนเป็นโรคซึมเศร้ำ   
๓.   ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
 

  ไม่เคยไดร้ับการศึกษา/บริการทางการศึกษา  
  เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา      
                      ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ระดับ    พ.ศ.   
                     โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปญัญานุกลู  ระดับ   ช้ันป.  ๑   พ.ศ.    ๒๕๕๔  
  โรงเรียนเรียนร่วม ระดับ พ.ศ.................. 
  การศึกษาด้านอาชีพ ระดับ พ.ศ.  
  การศึกษานอกระบบ ระดับ พ.ศ.  



๔๕ 
 

 
 

  การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับ พ.ศ.  
  อื่น ๆ ระดับ พ.ศ.   

๔.   ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น 
- ครอบครัวมีฐานะยากจน                                                                                              
- พ่อ แม่ แยกกันอยู่             
- กล้าแสดงออก ร้องเพลงเก่ง



๔๖ 
 

 
 

๕. กำรก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำและกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ  
ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้ำหมำยระยะสั้น) กำรประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
ทักษะวิชำกำร 
มาตรฐาน ทว ๕.๒  
การคิดค านวณในชีวิตประจ าวัน 
จุดเด่น 
๑. เด็กชายเอเชีย  อาเซียน  
สามารถนับเลข ๑๑-๒๐         
ได้ด้วยตนเอง 
๒. เด็กชายเอเชีย  อาเซยีน  
สามารถเขียนตัวเลข ๑๑-๒๐ 
ตามแบบที่ก าหนดได้ 
จุดด้อย 
๑.เด็กชายเอเชีย  อาเซียน   
ไม่สามารถบอกค่าของ     
จ านวนเลขได้ 
๒. เด็กชายเอเชีย  อาเซียน       
ไม่สามารถบวกเลข ๑ หลัก 
 
 
 

 
ตัวช้ีวัด ๕.๒.๒. รู้และเข้าใจ
จ านวน และค่าของจ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กชายเอเชีย  อาเซียน   
สามารถบอกค่าของจ านวน
เลข ๑๑-๒๐ ได้ด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.เมื่อครูก าหนดให้เด็กชายเอเชีย  อาเซียน   
บอกค่าของจ านวนเลข ได้แก่ ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕  
โดยการหยิบสิ่งของให้เท่ากับจ านวนตัวเลขที่ก าหนด  
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องจ านวน  ๓ ใน ๕  
ภายในวันที่  ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
๒.เมื่อครกู าหนดให้เด็กชายเอเชีย  อาเซียน       
บอกค่าของจ านวนเลข ได้แก่ ๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐        
โดยการหยิบสิ่งของให้เท่ากับจ านวนตัวเลขที่ก าหนด  
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องจ านวน  ๓ ใน ๕  
ภายในวันที่  ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีกำร 
๑. การปฏิบัติ 
๒. การสังเกตพฤติกรรม 
เครื่องมือ 
๑.แบบฝึกปฏิบัติ 
๒.แบบสังเกตพฤติกรรม 
เกณฑ์กำรประเมิน 
๑. สามารถปฏิบัติได้
ถูกต้องจ านวน  ๓ ใน๕ 
๒.ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ ๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธราธร สุขดี 
ครูประจ าวิชา 

 
 
 



๔๗ 
 

 
 

๖. ควำมต้องกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 

 
ที ่
 

 
รำยกำร 

 
รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว สิ่งท่ีต้องกำร จ ำนวน
เงิน 
ที่ขอ 

อุดหนุน 

เหตุผลและ 
ควำมจ ำเป็น 

ผู้ประเมิน ผู้จัดหำ วิธีกำร ผู้จัดหำ วิธีกำร 
(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) 

๑ สื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
ชุดT๒K(กลุ่ม
บทเรียนCAI 
ในฮาร์ดดิสก์ 

AE๐๔๐๑              โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทักษะ   

ทำงคณิตศำสตร์  สำมำรถน ามาใช้สอน

เรื่อง การบอกคา่ของจ านวนเลขให้กบั

เด็กชายเอเชีย  อาเซยีนเพราะเป็นสื่อที่

เหมาะสม 

 
นายธราธร สุขดี 
ครูประจ าวิชา 

รวมรำยกำรที่ขอรับกำร
อุดหนุน 

                                                      ๑                                      รายการ 

รวมจ ำนวนเงินที่ขอรับ
กำรอุดหนุน 

๑,๐๐๐  บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 
หมำยเหตุ  ผู้จัดหา                (๑) ผู้ปกครอง              (๒) สถานศึกษา  (๓) สถานพยาบาลอื่น ๆ 
    วิธีการ       (๑) ขอรับเงินอุดหนุน              (๒) ขอยืม            (๓) ขอยืมเงิน



๔๘ 
 

 
 

๗.   คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 
                   ชือ่                           ต ำแหน่ง             ลำยมือชื่อ 
 ๗.๑    นายส าราญ  มีรอง   ผู้บริหารสถานศึกษา ............................ 
 ๗.๒  นาย กอ       อาเชียน  บิดา      
 ๗.๓  นายธราธร     สุขดี    ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา     
 
   ประชุมวันที    ๑   เดอืน มิถุนายน พ.ศ.    ๒๕๕๕  

 
 
๘.   ควำมเห็นของบิดำ  มำรดำ  ผู้ปกครอง  หรือผู้เรียน 
 
 การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ฉบับนี้   

 ข้าพเจ้า     เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วย    
    
  ลงชื่อ...................................................... 

                   (นายกอ     อาเชียน) 
                                                           บิดา 

       วันที่     ๑   เดือน มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 
 

 

ตัวอย่ำงแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำ 

 

 
 

 
  
 

แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
(Individualized Implement Plan : IIP ) 

ชื่อ – สกุล เด็กชายเอเชีย  อาเซียน    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒    
ประเภทความพิการบกพร่องทางสติปัญญา   ภาคเรียนที่ ๑    ปีการศึกษา ๒๕๕๕         
ทักษะการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ทักษะวิชาการ  เรื่อง  จ านวนและตัวเลข   เวลา  ๑  ชั่วโมง  
ใช้แผนวันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี   
 เด็กชายเอเชีย  อาเซียน  สามารถบอกค่าของจ านวนเลข ๑๑-๒๐  ได้ด้วยตนเอง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ ๑ 
 เมื่อครูก าหนดให้เด็กชายเอเชีย  อาเซียน  บอกค่าของจ านวนเลข ได้แก่ ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕   
โดยการหยิบสิ่งของให้เท่ากับจ านวนตัวเลขที่ก าหนด  สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องจ านวน  ๓ ใน ๕  
ภายในวันที่  ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
สำระกำรเรียนรู้ 
 ๑.  การรู้จักตัวเลข ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕   
 ๒.  การรู้ค่าของจ านวนเลข ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕   
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 ๑. ครูเตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยการใช้กิจกรรมร้องเพลง “ตัวเลข” พร้อมทั้งออกท่าทาง 
ตามจังหวะเพลง 
 ๒. ครูใช้สื่อบทเรียน CAI เพ่ือเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์  ให้นักเรียนได้ด้วยรู้ด้วยตนเอง 
 ๓. ให้นักเรียนนับเลข  พร้อมทั้งหยิบบล็อกตัวเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ เพ่ือทบทวน
บทเรียนที่ผ่านมา 
 ๔. ครูน าตุ๊กตาม้าจ าลองมาให้นักเรียนได้เล่นเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยสนุกสนาน 
 ๕. ให้นักเรียนหยิบตุ๊กตาม้าจ าลองเท่ากับจ านวนเลขท่ีครูก าหนด  ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ 
ตัวอย่างเช่น  เลข  ๕  นักเรียนหยิบตุ๊กตาม้าจ าลองจ านวน  ๕  ตัว  ท าเช่นนี้ไปเรื่อย ๆจนครบตามท่ีก าหนด 
 ๖.  ให้นักเรียนหยิบตุ๊กตาม้าจ าลองตามจ านวนที่ต้องการ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐   
แล้วให้นักเรียนบอกค่าของจ านวนเลขตามจ านวนตุ๊กตาม้าจ าลอง 
 ๗. ครูเขียนตัวเลข ๑๑  ให้นักเรียนหยิบตุ๊กตาม้าจ าลองให้ตรงตามจ านวนตัวเลขที่ครูก าหนด 
 
                  = 
  

 
  
 ๘.  ครูให้นักเรียนท าซ้ าตามข้อ ๖  ไปเรื่อย ๆ  โดยเปลี่ยนตัวเลขเป็น ๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

๑๑ 



๕๐ 
 

 
 

 ๙.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเรื่อง การบอกค่าของจ านวนเลข 
 ๑๐.  ครูประเมินการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ  จ านวน  ๕  ครั้ง 
สิ่งเสริมแรง 
 ครูให้ผลไม้(เงาะ) จ านวน  ๑  ผล เป็นรางวัล  เมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ส่ือ/ แหล่งเรียนรู้ 
 ๑.ตุ๊กตาม้าจ าลอง 
  
 ๒. บล็อกตัวเลข 

 ๓.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทักษะทางคณิตศาสตร์ 

 ๔. เพลง “ตัวเลข” 
กำรวัดและประเมิน 
 วิธีกำร 
  ๑. การปฏิบัติ 
  ๒. การสังเกตพฤติกรรม 
 เครื่องมือ 
  ๑.แบบฝึกปฏิบัติ 
  ๒.แบบสังเกตพฤติกรรม 
 เกณฑ์กำรประเมิน 
  ๑. สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องจ านวน  ๓ ใน ๕ 
  ๒.ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ ๗๐ 
 
ควำมเห็นของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
 แผนการสอนเฉพาะบุคคลของเด็กชายเอเชีย  อาเซียน  ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนสอน ได้
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน  สามารถน าไปเป็นแบบอย่างได้ 
 

    ลงชื่อ......................................................... 
                 (นายส าราญ  มรีอง) 
   ต าแหน่ง    ผู้บริหารสถานศึกษา 

บันทึกหลังกำรสอน  
 เด็กชายเอเชีย  อาเซียน  สามารถหยิบสิ่งของตามจ านวนเลข ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕  ได้ถูกต้อง  
จ านวน  ๔  ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐  สรุปได้ว่า  เด็กชายเอเชีย  อาเซียน  สามารถค่าของจ านวนเลขได้
ถูกต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ ๑   
 

ลงชื่อ.................................. 
          (นายธราธร  สุขดี) 

     ครูผู้สอน 
 



๕๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
ส ำหรับโรงเรียนเรียนร่วม 

 
 
 
 

- แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
- แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
- กำรวัดและประเมินผลแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
- ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล แผนกำรสอนเฉพำะบุคคลและกำรวัดและประเมินผล 

แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 
 

 
 

กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 
ส ำหรับโรงเรียนเรียนร่วม 

 
 

ค ำชี้แจงในกำรกรอกข้อมูลและรำยละเอียดของแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 

 
 
 
ค ำอธิบำย 
 
  ชื่อสถำนศึกษำ 
               ให้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีชื่อในทะเบียนนักเรียนและก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน เช่น 

กรณีท่ี ๑  ด.ญ.ลีลา ขาวใส มีชื่อเรียนที่ในทะเบียนนักเรียนโรงเรียนบ้านริมน้ าน่าน ให้ระบุชื่อ
สถานศึกษาเป็น โรงเรียนบ้านริมน้ าน่าน  

ชื่อสถำนศึกษำโรงเรียนบ้านริมน้ าน่าน ระดับชั้น.........……….....สังกัด ..........…….......................... 
กรณีท่ี ๒ ด.ญ.ลีลา ขาวใส เรียนที่โรงเรียนบ้านริมน้ าน่าน  และมารับบริการเสริมบางครั้ง  ที่ศูนย์

การศึกษา -พิเศษ หรือสถานศึกษาอ่ืน ให้ระบุเป็นโรงเรียนบ้านริมน้ าน่าน 
ชื่อสถำนศึกษำโรงเรียนบ้านริมน้ าน่าน  ระดับชั้น.........……….....สังกัด ..........…….......................... 
  ระดับชั้น   ให้ระบุระดับชั้นที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบัน เช่น อนุบาล ๑                      

ป.๑  ป.๓ เป็นต้น 
ชื่อสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้านริมน้ าน่าน ระดับชั้น ป. ๓ สังกัด ..........…….......................... 
สังกัด  ให้ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัด เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑  

         ชื่อสถำนศึกษำโรงเรียนบ้านริมน้ าน่าน ระดับชั้น ป.๓ สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

  เริ่มใช้แผนวันที่      ให้ระบุวัน เดือน ปีตั้งแต่วันที่ผู้ปกครองลงนามเห็นด้วย  เช่น ผู้ปกครองลง
นามเห็นด้วยวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สามารถระบุวันเริ่มใช้แผนตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

 สิ้นสุดแผนวันที่  -  ให้ระบุวัน เดือน ปีที่สิ้นปีการศึกษา เช่น ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 เริ่มใช้แผนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สิ้นสุดแผนวันที่   ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 
 
 
 
 

ชื่อสถานศึกษา....................………................ระดับชั้น.........……….....สังกัด ..........…….......................... 
 เริ่มใช้แผนวันที่...........................………........สิ้นสุดแผนวันที่....................................……………....... 
 
 
 



๕๓ 
 

 
 

 
 
๑.  ข้อมูลทั่วไป    

 ชื่อ-ชื่อสกุล......................................................................................  เพศ     ชาย       หญิง   
 เลขประจ าตัวประชาชน - -  - -  

การจดทะเบียนคนพิการ  ไม่จด    ยังไม่จด      จดแล้ว  
 วัน/เดือน/ปีเกิด......................................................อายุ......... ปี......... เดือน   ศาสนา.....………………… 
 ประเภทความพิการ................................……………….....ลักษณะความพิการ.........................……............. 
 ชื่อสกุลบิดา............................................................................………………………………..……………….. 

ชื่อสกุลมารดา..........................……………………………………………………………………………… 
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง.........…………………..….…..อายุ.......……....ปี เกี่ยวข้องเป็น...............……..... 
ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่................ตรอก/ซอย..................หมู่ที่............ชื่อหมู่บ้าน......……… 
ต าบล/แขวง...........…………………….........อ าเภอ/เขต................………….................จังหวัด.............…….. 
รหัสไปรษณีย์.....……………………….....……..โทรศัพท์............…………………………………….......... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่..........…………...โทรสาร...……………….............e-mail  address........…….…………… 

 
 
ค ำอธิบำย 

๑.  ข้อมูลทั่วไป    
   ชื่อ-ชื่อสกุล  ให้ระบุค าน าหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ. นาย  นางสาว)พร้อมทั้งชื่อ และ ชื่อสกุลของ
ผู้เรียน 

  ชื่อ-ชื่อสกุล  ให้ระบุค าน าหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ. นาย  นางสาว)พร้อมทั้งชื่อ และ ชื่อสกุลของ
ผู้เรียน 

  เพศ ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง      ให้ตรงกับเพศของผู้เรียน 
   เลขประจ ำตัวประชำชน     ให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักทะเบียนบ้านหรือบัตร
ประจ าตัว       
ประชาชน 
 
    กำรจดทะเบียนคนพิกำร  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ตรงกับความ 
เป็นจริง 
 ไม่จด หมายถึง ผู้ปกครองหรือผู้เรียนไม่ประสงค์จะจดทะเบียนคนพิการ 
 ยังไม่จด หมายถึง ยังไม่พร้อมที่จะจดทะเบียนคนพิการหรือก าลังด าเนินการ 
 จดแล้ว หมายถึง ผู้เรียนจดทะเบียนคนพิการเรียบร้อยและมีสมุดทะเบียนคนพิการหรือบัตรประจ าตัวคน
พิการ 

 วัน เดือน ปี เกิด ให้ระบุวัน   เดือน  ปีเกิด ของผู้เรียนโดยเขียนชื่อเต็มของเดือนและ พ.ศ. เช่น                  
๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ 

 อำยุ ... ปี ... เดือน  ให้ระบุอายุเต็มปีและเต็มเดือน เช่น  ๙  ปี   ๑๑   เดือน (นับถึงวันที่
คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลลงนาม) 



๕๔ 
 

 
 

 ศำสนำ    ให้ระบุชื่อศาสนาที่ผู้เรียนนับถือตามหลักฐานในทะเบียนบ้านผู้เรียน เช่น พุทธ คริสต์ 
อิสลาม เป็นต้น 

  ประเภทควำมพิกำร  ให้ระบุประเภทของความพิการตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้       
๙   ประเภท  คือ  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความ
บกพร่องสติปัญญา บุคคลที่มีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ ์บุคคลออทิสติก และพิการซ้อน 
ลักษณะควำมพิกำร ให้ระบุรายละเอียดลักษณะของความพิการที่ปรากฏชัดเจน เช่น 

๑. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  ลักษณะความพิการ  สายตาเลือนราง  
๒. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ลักษณะความพิการ หูหนวก  
๓. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ลักษณะความพิการ ดาวน์ซินโดรม   
๔. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  ลักษณะความพิการ เช่น  

แขนขาเกร็ง  
๕. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ลักษณะความพิการ มีความบกพร่องด้านการอ่าน ด้านการ

เขียน ด้านการคิดค านวณ 
๖. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  ลักษณะความพิการ พูดติดอ่าง 
๗. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  ลักษณะความพิการ สมาธิสั้น  
๘. บุคคลออทิสติก  ลักษณะความพิการ เช่น  มีพฤติกรรมซ้ าๆ กระตุ้นตัวเอง ไม่พูดหรือพูดภาษาที่

ผู้อื่นฟังไม่เข้าใจ ไม่สนใจสังคม  
๙. พิการซ้อน ลักษณะความพิการ เช่น หูหนวกและตาบอด 
 
 ชื่อ-ชื่อสกุลบิดำ  ให้ระบชุื่อและชื่อสกุลของบิดาตามทะเบียนบ้าน 
 ชื่อ-ชื่อสกุลมำรดำ  ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของมารดาตามทะเบียนบ้าน 
 ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้ดูแลผู้เรียนในปัจจุบัน 

  เกี่ยวข้องเป็น   ให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้เรียน เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่ี ป้า น้า 
อา หรือ ผู้อุปการะ เป็นต้น 
   ที่อยู่ผู้ปกครองท่ีติดต่อได้ บ้านเลขท่ี ............  ตรอก/ซอย ......................... หมู่ท่ี  ............... 
         ชื่อหมู่บ้าน ...............................ต าบล/แขวง............................ ....อ าเภอ/เขต....................... 
         จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์ ................................................... .. 
         โทรศัพท์....................................................โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ..............................................  
         โทรสาร ...................................................E-mail address................................................. 

ระบุที่อยู่ปัจจุบันของผู้ปกครองซึ่งสามารถติดต่อได้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
 

 
๒. ข้อมูลด้ำนกำรแพทย์ หรือ ด้ำนสุขภำพ 

  โรคประจ าตัว (ระบุ) ...............….............................................................. ....................... 
  ประวัติการแพ้ยา (ระบุ)  ................….............................................................................. 

    โรคภูมิแพ้(ระบุ)    ............……........................................................................................ 
    ข้อจ ากัดอ่ืนๆ (ระบุ)  ............................……............................................... ..................... 
    ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ)  ................................…….......................................... 

 
 
ค ำอธิบำย 

ข้อมูลด้ำนกำรแพทย์ หรือ ด้ำนสุขภำพ  ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  และระบุรายละเอียดด้าน
การแพทย์ หรือด้านสุขภาพของผู้เรียน 

 
 

๓.  ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
   ไม่เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศกึษา 
    เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา 
    ศูนย์การศึกษาพิเศษ ...............…................................. ระดับ..............  พ.ศ. ............. 

  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ................…..................... ระดับ..............  พ.ศ. ............. 
   โรงเรียนเรียนร่วม   .....................……........................ ระดับ..............   พ.ศ. ............. 
  การศึกษาด้านอาชีพ............................……...................  ระดับ..............    พ.ศ. ............. 
    การศึกษานอกระบบ................................…….............  ระดับ..............   พ.ศ. ............. 

 การศึกษาตามอัธยาศัย.....................................…........... ระดับ..............  พ.ศ. ............. 
   อ่ืนๆ............................................................…………....  ระดับ.............. พ.ศ. ............. 
 
ค ำอธิบำย 

ไม่เคยได้รับกำรศึกษำ / บริกำรทำงกำรศึกษำ  หมายความว่า  ไม่เคยได้รับการศึกษาในสถานศึกษา
และไม่เคยได้รับบริการทางการศึกษาใด ๆ 
 เคยได้รับกำรศึกษำ / บริกำรทำงกำรศึกษำ  หมายความว่า  เคยได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือ
บริการทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งนี้ให้ระบุรายละเอียดโดยใส่เครื่องหมาย  ลงใน  
ข้อความ ที่ตรงตามความเป็นจริงและกรอกข้อมูลในช่องว่าง โดยให้ระบุชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น และ พ.ศ. ให้
ระบุปีการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
 

 
 

๔. ข้อมูลอ่ืนๆที่จ ำเป็น 
....................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 ข้อมูลอ่ืนๆที่จ ำเป็น ให้ระบุข้อมูลอ่ืนๆที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษาที่เป็นข้อจ ากัดหรืออุปสรรคต่อการ
เรียนการสอน ส่วนที่จะสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของผู้ เรียน และข้อมูลการเชื่อมต่อทางการศึกษา 
(Transition) 

ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค เช่น แพ้อาหารทะเล แพ้แสง กลั วเสียงดัง ฐานะยากจน พ่อแม่หย่าร้าง     
ข้อจ ากัดทางภาษา การใช้ภาษาถ่ิน ติดเกม  เป็นต้น 

ส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ เช่น มีความสามารถทางศิลปะ ดนตรี  คอมพิวเตอร์ ภาษา    
เป็นต้น 

 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
 

 
 
๕.    กำรก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำและกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 
 หมำยถึง   การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลผู้เรียนโดยพิจารณาจากระดับความสามารถในปัจจุบันซึ่งประเมินโดยสหวิชาชีพ/นักวิชาชีพ หรือ ผู้ช านาญในแต่ระดับ 
เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาระยะเวลา  ๑  ปี  พร้อมทั้งก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของเป้าหมายแต่ละด้าน รวมทั้งก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของแต่ละ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน 

 
เป้ำหมำยระยะเวลำ  ๑  ปี 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้ำหมำยระยะสั้น) 

 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
     

 
ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน ให้ระบุจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา (จุดด้อย) ตามระดับศักยภาพปัจจุบันของผู้เรียน 
 จุดเด่น  คือ  ระบุความสามารถหรือศักยภาพปัจจุบันที่เด็กสามารถท าได้ในสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ หรือทักษะตามหลักสูตร 
 
 จุดด้อย  คือ  สิ่งที่ผู้เรียนท าไม่ได้ในสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ หรือทักษะตามหลักสูตร 
  
เป้ำหมำยระยะเวลำ  ๑  ปี   ให้ก าหนดเป้าหมายสิ่งที่ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ หรือทักษะตามหลักสูตร
จากสิ่งที่ผู้เรียนท าไม่ได้    องค์ประกอบส าคัญในการเขียนเป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี  

๑. เมื่อไร 
๒. ใคร(ผู้เรียน) 
๓. ท าอะไร 



๕๘ 
 

 
 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้ำหมำยระยะสั้น) ให้ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจากเป้าหมายระยะยาว ๑ ปีโดยวิเคราะห์รายละเอียดแตกเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมย่อยๆ      
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้  
      การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ดีควรประกอบด้วย 

๑. สถานการณ์หรือเงื่อนไข (ก าหนดสภาพสถานการณ์ท่ีจะสอนเด็กอย่างไร) 
๒. ใคร(ผู้เรียน) 
๓. ท าอะไร/ เรียนรู้อะไร (พฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวัดได้) 
๔. เกณฑ์ของความส าเร็จ (เกณฑ์ก าหนดที่ผู้เรียนจะผ่านจุดประสงค์นั้นๆ) 
๕. เมื่อไร(วัน เดือน ปีที่ผู้เรียนจะผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด) 

เกณฑ์และวิธีประเมินผล 
ก าหนดวิธีการ/เครื่องมือการประเมินและเกณฑ์การผ่านลงในช่อง โดยเกณฑ์การผ่านแต่ละจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดในการผ่าน 

ตัวชี้วัดของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
เกณฑ์กำรผ่ำนของแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

ปฏิบัติตามแนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
 ระบุชื่อครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทักษะ/วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 
 

 
๖.    ควำมต้องกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ  
 
 
ที ่
 

 
รำยกำร 

 
รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว/แหล่งที่มำ สิ่งท่ีต้องกำร/แหล่งที่มำ จ ำนวนเงิน 
ที่ขอ

อุดหนุน 

 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น ผู้ประเมิน ผู้จัดหำ วิธีกำร ผู้จัดหำ วิธีกำร 

(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) 
                  

รวมรำยกำรที่ขอรับกำรอุดหนุน ...............................................................................................รำยกำร 
รวมจ ำนวนเงินที่ขอรับกำรอุดหนุน ...............................................................................................บำท 
 
หมำยเหตุ  ผู้จัดหำ      (๑)   ผู้ปกครอง     (๒)   สถานศึกษา (๓)    สถานพยาบาล/อ่ืนๆ 
     วิธีกำร      (๑)   ขอรับเงินอุดหนุน  (๒)   ขอยืม      (๓)    ขอยืมเงิน





๖๑ 
 

 
 

        ค ำอธิบำย 
ควำมต้องกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เทคโนโลยีอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำม ช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ  
หมายถึง การระบุรายการและรหัสของสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามบัญชี ก ข และ ค ที่เคยได้รับ และที่

ต้องการขอรับ  โดยระบุแหล่งที่มา จ านวนเงินที่ขออุดหนุน เหตุผลความจ าเป็น และผู้ประเมินความต้องการของผู้รับบริการ 
 ที ่ ให้กรอกตัวเลขแสดงล าดับที่ 
 รำยกำร  ให้กรอกชื่อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามบัญชี ก ข และ ค ที่ต้องการขอรับบริการ เรียงตามความ

จ าเป็นและความต้องการตามล าดับจากมากไปหาน้อย เช่น ถาดไม้ตัวเลข 
 รหัส ให้กรอกตัวเลขและตัวอักษรของรายการที่ต้องการที่กรอกไว้ในช่องรายการ ตามที 

ก าหนดไว้ในบัญชี.....เช่น  BE ๑๖๐๒ 
 สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว/แหล่งที่มำ ให้พิจารณารายการตามที่ระบุไว้ว่าสิ่งที่ได้รับบริการอยู่แล้วนั้น  

ใครเป็นผู้จัดหาและได้มาด้วยวิธีการใด  แล้วใส่เครื่องหมายลงในช่องให้ตรงตามหมายเลขที่  ปรากฏในหมายเหตุใต้ตาราง 
 สิ่งท่ีต้องกำร/แหล่งที่มำ ให้พิจารณารายการตามที่ระบุไว้ว่าสิ่งที่ต้องการรับบริการนั้น 

ใคร เป็นผู้จัดหาและได้มาด้วยวิธีการใด  แล้วใส่เครื่องหมายลงในช่องให้ตรงตามหมายเลขที่ปรากฏในหมายเหตุใต้ตาราง ในกรณีต้องการขอสื่อหรือบริการให้ระบุในช่อง
สิ่งที่ต้องการ /แหล่งที่มาผู้จัดหา  ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง (๒)วิธีการให้ใส่เครื่องหมายในช่อง (๑) 

 จ ำนวนเงินที่ขออุดหนุนให้กรอกตัวเลขจ านวนเงินของรายการข้างต้น ตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชี..... 
 เหตุผลและควำมจ ำเป็น ให้กรอกเหตุผลและความจ าเป็นที่ขอรับบริการตามรายการข้างต้น  เช่น รายการ ถาดไม้ตัวเลข   เหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือฝึก

พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  การรู้จักตัวเลข ฝึกสมาธิ เป็นต้น 
 ผู้ประเมิน ให้กรอกชื่อและต าแหน่งทางวิชาชีพของผู้ประเมินความต้องการตามรายการที่ขอรับบริการข้างต้น เช่น นางใจดี  เมตตา ครูประจ าชั้น  หรือครู

ประจ าวิชา   
 รวมรำยกำรที่ขอรับบริกำร  ให้รวมจ านวนรายการที่ขอรับบริการ แล้วกรอกตัวเลข 
 รวมจ ำนวนเงินที่ขอรับกำรอุดหนุน ให้รวมจ านวนเงินที่ระบุไว้ในช่องจ านวนเงินที่ขออุดหนุนแล้วกรอกตัวเลข 

 
 
 

๑๘ 



๖๒ 
 

 
 

 
  ๗. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

                            ชื่อ    ต าแหน่ง            ลายมือชื่อ 
๗.๑ ………………………………...        ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทน    ……………… 
๗.๒ ………………………….………      บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง  …………………

       หรือผู้ดูแลคนพิการ 
๗.๓ …………………………..….…         ครูประจ าชั้นหรือครูแนะแนว  ………………… 

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูการศึกษาพิเศษ  
หรือครูที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย    

๗.๔ …………………………………      .………………….     ………………… 
๗.๕ ……………………………………  …………………    ………………… 
๗.๖ ………………………………….    ……………………                          ………………… 
๗.๗ ……………………………….…   ……………………    .………………… 

   
ประชุมวันที่ …………  เดือน …………………พ.ศ. ……………. 

 
 
 
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล หมายถึง กลุ่มบุคคลที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้

เป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมีคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ 
คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ครูประจ าชั้นหรืออาจารย์ที่
ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องหรือ        นักวิชาชีพ รวมถึงผู้เรียน  

  ชื่อ ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 ต ำแหน่ง ให้ระบุต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียน   บิดา   มารดา ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ ครูประจ าชั้น ครูแนะแนว  ครูที่ปรึกษา  
ครูการศึกษาพิเศษ  ครูที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย    เป็นต้น 

 ลำยมือชื่อ ให้คณะกรรมการ ฯ ลงนาม หลังจากท่ีจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลเรียบร้อยแล้ว 
   ประชุมวันที่   ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ร่วมประชุม เห็นชอบ และลงลายมือชื่อในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 
 

 
๘. ควำมเห็นของบิดำ มำรดำ ผู้ปกครองหรือผู้เรียน 
     การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ฉบับนี้   

 
     ข้าพเจ้า    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  

ลงชื่อ...................................................................... 
         (....................................................................) 

บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ....................... 

 
 
 
ควำมเห็นของบิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน 

  ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียนพิจารณาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล    และ  
ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามความเห็น  
  กรณีผู้เรียนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาสามารถร่วมเป็นกรรมการและลงลายมือชื่อได้เอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๔ 
 

 
 

 
 

กำรจัดท ำแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
(Individual Implementation Plan : IIP) 

 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล  .................................................ระดับชั้น ..........ประเภทความพิการ 
........................................................ 
ภาคเรียนที่..........................ปกีารศึกษา.................................. ผู้รับผิดชอบ.......................................................... 
สาระการเรียนรู้………….....................................สาระที่……….…….. เรื่อง       ...................................................... 
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี   ...................................................................................................... .............. 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น)   ................................................................................................... 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล........................................................................... ................................................... 
แผนที่...... วันที่ใช้แผน...............................................ถึง .............................................เวลา .....................นาท ี
 
 
 
ค ำอธิบำย 
 
 ชื่อ-ชื่อสกุล  ให้ระบุค าน าหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นางสาว  นาง)  พร้อมทั้งชื่อ และชื่อสกุลของ
ผู้เรียน 

ระดับชั้น  ให้ระบุระดับชั้นที่ผู้เรียนก าลังศึกษา 
ประเภทควำมพิกำร   ให้ระบุประเภทของความพิการ จ าแนกความพิการทางการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้  ๙  ประเภท   
ภำคเรียนที่ และ ปีกำรศึกษำ ให้ระบุภาคเรียนและปีการศึกษาที่จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคลและน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
         ผู้รับผิดชอบ  ให้ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้สอนที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนตามทักษะ/ สาระการ
เรียนรู้/วิชานั้นๆ 

สำระกำรเรียนรู้  ให้ระบุชื่อกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ หรือทักษะตำมหลักสูตร(ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล) 

สำระท่ี ให้ระบุ ชื่อ สาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นจุดด้อยของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา 
เรื่อง ให้ระบุชื่อเรื่อง/ ชื่อเนื้อหา /ชื่อกิจกรรมที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมในแผนการจัดการศึกษาเฉพำะบุคคล 

เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี   ให้ระบุเป้าหมายระยะยาวตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
( Individualized Education Program : IEP)ที่ น า ม าจั ด ท าแ ผ น ก ารส อน เฉพ าะบุ ค ค ล ( Individual 
Implementation Plan : IIP) 



๖๕ 
 

 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้ำหมำยระยะสั้น) ให้ระบุล าดับข้อและเนื้อความของจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ในข้อที่น ามาจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)  

เกณฑ์และวิธีประเมินผล ให้ระบุเกณฑ์และวิธีประเมินผลของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ในข้อที่น ามาจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 

แผนที่   ให้ระบุล าดับที่ของแผนการสอนเฉพาะบุคคลตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
วันที่ใช้แผน  ให้ระบุวันที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลนั้น 
เวลำ ให้ระบุเวลาที่ใช้สอน 
 
 

   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่  
 
 
ค ำอธิบำย 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ ให้ระบุล าดับที่และเนื้อความของจุดประสงค์ย่อยที่วิเคราะห์มาจาก

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
ตัวอย่ำง 
 

 
 เนื้อหำ    
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
ค ำอธิบำย 

 
เนื้อหำ  ให้ระบุเนื้อหาตามเรื่องที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ชัดเจน 

 
 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นน า....................................................................................................................... .............................. 
ขั้นสอน......................................................................................................... ......................................... 
ขั้นสรุป………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
 
ค ำอธิบำย 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ให้ระบุกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนสอนแต่ละขั้นตอนตามเนื้อหา 
นั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นน า  ขั้นสอน  และข้ันสรุป 



๖๖ 
 

 
 

 
 

สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/ บริกำร………………………………………………………………………… 
 

 
ค ำอธิบำย 
 

สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/ บริกำร ให้ระบุรายการสื่อ/อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก /
บริการ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 

     กำรวัดและประเมินผล 
วิธีการ.............................................................................. .......................... 
เครื่องมือ..................................................................................................... 
เกณฑ์.................................................................................. ....................... 
 

 
ค ำอธิบำย 
 

กำรวัดและประเมินผล ให้ระบุรายละเอียดการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล ซึ่งประกอบด้วย 

-วิธีการ ให้ระบุวิธีการที่ผู้สอนใช้ในการวัดและประเมินผล เช่น สังเกต ทดสอบ  เป็นต้น 
-เครื่องมือ ให้ระบุเครื่องมือที่ผู้สอนใช้ในการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับวิธีการวัดและ

ประเมินผล เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ เป็นต้น 
-เกณฑ์ ให้ระบุเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ผู้สอนใช้ในการวัดและประเมินผล 

 
         กำรเสริมแรง 
      ............................................................................................................................. .................................... 
 
 
ค ำอธิบำย 
 
           กำรเสริมแรง ให้ระบุรายการหรือรายละเอียดที่ใช้ในการเสริมแรง เช่น ค าชม การสัมผัส การปรบมือ 
การให้รางวัล เป็นต้น 

 
 
 



๖๗ 
 

 
 

 
 
ควำมคิดเห็นของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

ลงชื่อ  ......................................................... 
(.....................................) 

                                                                ต าแหน่ง.................................................... 
……/……./… 

 
 
ค ำอธิบำย 
 
 ควำมคิดเห็นของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย หลังจากการออกแบบแผนการสอนเฉพาะบุคคล
แล้วให้ครูผู้รับผิดชอบน าแผนการสอนเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ลงความเกี่ยวกับแผนการสอน
ฉบับนี้ แล้วจึงให้ครูผู้รับผิดชอบน าไปจัดการเรียนการสอนได้ 
 
 
  บันทึกหลังกำรสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ  ....................................... 

              (.....................................) 
             ครูผู้รับผิดชอบ 
              ……/……/…….. 

 
 
ค ำอธิบำย 
 
 บันทึกหลังกำรสอน ให้บันทึกผลหลังการสอนตลอดจนปัญหา อุปสรรค ของผู้เรียนที่เกิดข้ึนขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล และข้อเสนอแนะ โดยผู้รับผิดชอบอาจจัดท า
รูปแบบการบันทึกให้สะดวกกับการบันทึกได้ 

 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 
 

 
กำรวัดและประเมินผลแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

 
 

๑. จุดมุ่งหมำยและแนวทำงกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนเรียนรวม 
    จากหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้ก าหนดคุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  
ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัด  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่านคิด  วิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส าหรับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ    
การวัดและประเมินผลจะต้องค านึงถึงปัจจัยความแตกต่างของผู้เรียน  อาทิ  ผู้เรียนที่พิการอาจต้องมีการปรับ
การประเมินผลที่เอ้ือต่อสภาพผู้เรียนทั้งวิธีการและเครื่องมือที่ใช้  หรือกลุ่มผู้เรียนที่มีจุดเน้นเฉพาะด้าน      
อาจก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนนและวิธีการประเมินที่ให้ความส าคัญแก่ทักษะด้านการปฏิบัติ  นอกจากนั้น  
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ควรอยู่บนหลักการพ้ืนฐาน  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  และตัดสินผลการเรียน  
ควรประเมินเป็นระยะสม่ าเสมอเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ สิ่งส าคัญอีกประการที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการวัดและประเมินผล
ได้แก่  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  ครูผู้สอนควรให้ความส าคัญในการประเมินตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  เช่น  การพูดคุยและใช้ค าถาม  การสังเกต  การสะท้อนการเรียนรู้ การประเมินจาก   
การปฏิบัติ  การตรวจการบ้าน  การแสดงออกในการปฏิบัติงาน  การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน  แบบทดสอบ  
เป็นต้น  เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนบรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด  และสิ่งเหล่านี้
ควรพิจารณาใหเ้หมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มเพื่อให้การวัดและประเมินผลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   การประเมิน  ทดสอบผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการ     
จัดการศึกษาพิเศษส าหรับบุคคลพิการ  ผู้ด าเนินการทดสอบต้องจัดบริการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ด้านการประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของคนพิการแต่ละบุคคล  ส าหรับ
ประเภท ความช่วยเหลือ และการอ านวยความสะดวก  โดยทั่วไปอาจมีลักษณะดังนี้ 
       ๑)  ด้านรูปแบบของข้อสอบ  (Presentation  Accommodation)  เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
แบบทดสอบ  หรือค าสั่งในการท าแบบทดสอบ  เช่น  ตัวพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่  พิมพ์ด้วยอักษรเบรลล์  แปลเป็น
ภาษามือ  อ่านให้ฟัง  เป็นต้น 
       ๒ ) ด้านวิธีการตอบข้อสอบ  (Response  Accommodation)  เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการในการตอบ
ค าถามในแบบทดสอบ  หรือการกระตุ้นเตือน  เช่น  การอนุญาตให้นักเรียนระบุค าตอบโดยการชี้หรือการใช้
ภาษาท่าทาง  (gesturing)  หรือให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเขียนค าตอบ  (scribe)  การบันทึกค าตอบโดยใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ เป็นต้น 



๖๙ 
 

 
 

 
๓) ด้านการก าหนดเวลาสอบและตารางสอบ  (Timing  and  Scheduling  Accommodation)  

เป็นการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเวลาการสอบ หรือตารางการสอบ  เช่น  ขยายเวลาในการท าแบบทดสอบให้มาก
ขึ้น  หรืออนุญาตให้มีการหยุดพักในระหว่างการท าข้อสอบ เป็นต้น 

๔) ครูผู้สอนแต่ละสาระการเรียนรู้อาจจัดบริการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการประเมินผล 
๔.๑)  กรณีเด็กอ่านไม่ได้  ให้ใช้วิธีการอ่านให้ฟังโดยใช้ระยะเวลาการท าข้อสอบเท่าเดิม 
๔.๒)  กรณีเด็กอ่านไม่ได้  เขียนไม่ได้  ใช้วิธีการสอบแบบปากเปล่า 
๔.๓)  กรณีเด็กเล็กให้ท าแบบทดสอบในข้อสอบ  กรณีเด็กโตท าในกระดาษค าตอบ 
๔.๔)  ขนาดของตัวอักษร มีขนาดเหมาะสมกับอายุของเด็ก 
๔.๕)  ปรับเกณฑ์ในการสอบ  เช่น เด็กปกติ ร้อยละ  ๘๐  เด็กพิเศษ  ร้อยละ๖๐ 
๔.๖)  ปรับแบบทดสอบ  เช่น จากที่มีหลายตัวเลือก  อาจจะเป็น แบบให้เลือก ถูก  ผิด 
๔.๗)  ปรับเนื้อหาข้อสอบ เช่น  แบ่งข้อสอบเป็นขั้นตอนแยกย่อย 
๔.๘)  ใช้วิธีการจับคู่ในการอ่านข้อสอบ 
๔.๙)  เพ่ิมชิ้นงานให้เด็ก เพ่ือเพ่ิมคะแนน 
๔.๑๐) ลดคะแนนสอบข้อเขียน  เพิ่มคะแนนการสอบปฏิบัติ 
๔.๑๑) ในการท าแบบทดสอบอาจจะมีสิ่งที่เด็กชอบใช้เสริมแรงในการสอบ 
๔.๑๒) ค าถามท่ีใช้ ควรเป็นค าถามไม่ซับซ้อน และตรงประเด็น 
๔.๑๓) ตัวเลือกในแบบทดสอบ ควรแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
๔.๑๔) แยกข้อสอบตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๒. กำรให้ควำมช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรสอบและกำรประเมินผล  มีหลักการดังนี้ 
           การให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการสอบและการประเมินผล  มีหลักการดังนี้ 
  ๑) เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพิการหรือบกพร่อง  สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนหรือ   
การสอบแต่ต้องไม่เป็นการเอ้ือประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เรียนดังกล่าว 
 ๒) เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการเข้าถึงการเรียนการสอน  และการประเมินผลการเรียนของ
ผู้เรียน  โดยไม่เปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  หรือการสอบของผู้เรียน  เป้าหมายส าคัญ  คือ        
หาวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการเรียนการสอนและการสอบ  โดยไม่ปรับ
มาตรฐาน 
 ๓) การช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกทั้งหมดที่ร้องขอ  เพ่ือใช้ส าหรับผู้เรียนในการทดสอบ
ระดับประเทศ  ต้องมีการบันทึกไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized  Education  
Program : IEP) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของผู้เรียน  และต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรายการช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวก  ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ 
 ๔) ผู้เรียนที่ต้องการบริการด้านการเอ้ือตามสภาพของผู้เรียน  มีความต้องการโอกาสในการเรียนรู้  
การใช้การเอ้ือตามสภาพผู้เรียนในบริบทของห้องเรียนและมีความต้องการจ าเป็นในการเอื้อตามสภาพผู้เรียนใน
การทดสอบ  โดยเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในการทดสอบในห้องเรียนควรใกล้เคียงกับการสอบในระดับชาติ     
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  เพื่อช่วยเพิ่มความสบายใจให้กับผู้เรียนซึ่งจะส่งผลต่อการท าแบบทดสอบของผู้เรียน 
 ๕) สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่พึงระลึกคือ   การช่วยเหลืออ านวยความสะดวกอย่างเดียวกันที่ใช้ใน    
การเรียนการสอนหรือการทดสอบในชั้นเรียน  อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการทดสอบระดับชาติ       



๗๐ 
 

 
 

๓. กำรก ำกับดูแลคุณภำพกำรศึกษำ 
 การตรวจสอบคุณภาพผู้ เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ๔  ระดับ  ได้แก่  ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับชาติ  ทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน  คือ  ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๑) การประเมินระดับชั้นเรียน 
     การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ผู้สอนด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่สอน  ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  
การซักถาม  การตรวจการบ้าน  การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน  เป็นต้น  เพ่ือพิจารณาว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือ
มีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใดแล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
เก็บคะแนนของหน่วยการเรียนรู้   เป็นการประเมินผลกลางภาคตามรูปแบบที่สถานศึกษาก าหนด               
ผลการประเมินอาจเป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียน  สามารถน ามาเป็นข้อมูลใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
ต่อไปอีกด้วย  ส าหรับผู้เรียนพิการเรียนร่วม  สามารถประเมินตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้  ด้วยวิธีการต่างกับผู้เรียนทั่วไป  โดยปรับวิธีการ  เครื่องมือ  เวลาและสถานที่ตามสภาพ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียนเฉพาะบุคคลตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  (IEP)  และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเมื่อพบว่าผู้เรียน      
ไมบ่รรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  หรือผู้เรียนเรียนรู้ไม่เต็มศักยภาพ         
            ๒ ) การประเมินระดับสถานศึกษา 
         การประเมินระดับสถานศึกษาเป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้ เรียนตามกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้รายปี/รายภาค  การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และการเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  การอนุมัติผลการเรียน  การตัดสิน  การเลื่อนชั้นเรียน  นอกจากนั้นสถานศึกษาควรน าผล   
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย  รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษาพิเศษ  ตลอดจนบริการทางการศึกษา
พิเศษที่สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียน  และต้องประเมินเป็นรายบุคคล  ไม่น าไปเปรียบเทียบกับผู้เรียนคนอ่ืนซึ่ง   
การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอาจก าหนดรายละเอียดเพ่ือน าไปเทียบเคียงเป็นระดับผลการเรียน
ได้ เช่น 
 

ระดับผลกำร
เรียน 

ร้อยละ 
ระดับคุณภำพ 

๕ ระดับ ๔ ระดับ ๒ ระดับ 
๔ ๘๐-๑๐๐ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ผ่าน 

๓.๕ ๗๕-๗๙ 
ดี 

ดี ๓ ๗๐-๗๔ 
๒.๕ ๖๕-๖๙ 

พอใช้ 
๒ ๖๐-๖๔ 

ผ่าน ๑.๕ ๕๕-๕๙ 
ผ่าน 

๑ ๕๐-๕๔ 
๐ ๐-๔๙ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

 



๗๑ 
 

 
 

  ๓) การประเมินระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        การประเมินระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และจัดให้ผู้เรียนพิการเข้ารับ  
การประเมินพร้อมกับผู้เรียนทั่วไป  แต่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องก าหนดรายละเอียดให้ผู้ด าเนินการ
ทดสอบจัดบริการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการทดสอบให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ทางการศึกษาของผู้เรียนพิการแต่ละบุคคล และต้องระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  จึงมีสิทธิ
ได้รับบริการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการทดสอบและไม่น าผลการประเมินไปวิเคราะห์รวมกับ
ผู้เรียนทั่วไป 
   ๔)  การประเมินระดับชาติ 
        การประเมินระดับชาติเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ  ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ส าหรับ
การด าเนินการทดสอบและประเมินผู้เรียนพิการในโรงเรียนเรียนร่วม  ควรมีแนวทางเช่นเดียวกับการประเมิน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  แต่น าผลการประเมินไปวิเคราะห์  จ าแนกตามรูปแบบ  หรือประเภทการศึกษาให้
ครอบคลุม  เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่
จ าแนกตามสภาพปัญหา  และความต้องการได้แก่  กลุ่มผู้เรียนทั่วไป  กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน  กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มผู้เรียนที่พิการทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นต้น  
ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  อันเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 
๔. กำรจัดท ำระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของสถำนศึกษำ 
 สถานศึกษาต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ให้เป็นกระบวนการเดียวกัน  ให้ครอบคลุม  สามารถวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ดังนั้นสาระของระเบียบดังกล่าวต้องก าหนด  บนพ้ืนฐานของนโยบาย
ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ  จุดเน้นของสถานศึกษาและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้เด็กทุกคนที่ก าหนดไว้  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา  ๑๐  วรรค  ๒  มาตรา  ๒๘  และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา  ๕  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา  ๑๒  
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  นโยบายการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  ดังนั้น  
สถานศึกษาต้องก าหนดสาระของการวัดประเมินผลผู้ เรียนให้ครอบคลุมลักษณะการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษารวมถึงผู้เรียนพิการเรียนร่วมเป็นการเฉพาะ  ซึ่งควรมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
            ๑) แนวการวัดและประเมินผลผู้ เรียนเรียนรวม  สถานศึกษาต้องจัดท าแนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกประเภท  รวมทั้งผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษทางการศึกษา  หรือจัดท าควบคู่กับระเบียบการวัดประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
            ๒)  การให้ระดับผลการเรียนส าหรับผู้เรียนเรียนร่วมให้เทียบเคียงเกณฑ์ระดับคะแนนแต่ละระดับ  
ผลการเรียนตามที่ระบุไว้ในระเบียบการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ื นฐานโดย     



๗๒ 
 

 
 

การปรับวิธีการ  วัดประเมินผลที่เอ้ือต่อสภาพผู้เรียน  ด้านเวลาสอบ  วิธีการตอบประเมิน  สถานที่  หรือจัด  
สิ่งอ านวยความสะดวกในการท าแบบทดสอบ  
            ๓)  สถานศึกษาควรมีการติดตาม  ก ากับ  ดูแล  ให้ครูประจ าชั้น  ครูผู้สอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
ความร่วมมือกับคณะกรรมการ  ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)  การจัดการเรียนรู้   
การวัดประเมินผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
            ๔)  ผู้สอนหรือสถานศึกษาควรน าเป้าหมายระยะยาว  และระยะสั้น (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม)    
ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)  ให้น าไปเทียบเคียงกับตัวชี้วัดชั้นปี / รายภาค  ในกลุ่ม
สาระวิชา  กิจกรรมนั้นๆ  เพื่อปรับเอกสารการวัดประเมินผลที่เก่ียวข้อง 
            ๕ )  การวัดและประเมินผลผู้ เรียนให้วัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในจัดท า      
แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล  (IEP)  และแผนการสอนเฉพาะบุคคล  (IIP)  ให้ด าเนินการดังนี้ 
                ๕.๑ กรณีเด็กพิการรุนแรง  มีปัญหาไม่สามารถเรียนในสาระการเรียนรู้/รายวิชาใด    
ให้ประเมินผลตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  โดยเป็นการประเมินเฉพาะบุคคลไม่ต้องเปรียบเทียบกับเด็กปกติ 

      ๕ .๒ กรณี เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปในบางาระการเรียนรู้/รายวิชาใด ให้ใช้เกณฑ์
ประเมินผลในสาระการเรียนรู้นั้นๆ ตามปกติ  แต่ต้องพิจารณาปรับวิธีการสอบ  การก าหนดเวลาและในวิ ชา    
ที่ปรับเปลี่ยนจะต้องมีการสอนที่สอดคล้องในชั้นเรียน   
            ๖) การรายงานผลการสอนนั้น  โรงเรียนต้องรายงานผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามที่ก าหนดไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคลเป็นระยะๆ  และให้น ารายงานดังกล่าว
แนบผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน   เพ่ือให้ผู้ปกครอง  ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบด้วย 

๗) การก าหนดเกณฑ์การเลื่อนชั้นผู้เรียน  ให้ใช้แนวปฏิบัติการวัดผลของสถานศึกษา 
             ๘) ขั้นตอนหลักเกณฑ์วิธีการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแนวทางการวัดประเมินผลผู้เรียนให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ  การวัดและประเมินผลของสถานศึกษาท่ีใช้กับผู้เรียนทั่วไป 
             ๙) ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินผลผู้เรียนไปปรับปรุง  การจัดการเรียนการสอน  แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)  ให้เป็นไปตามหลักการจัดการศึกษาพิเศษ  และมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้         
เต็มศักยภาพ 
           ๑๐) การส่งต่อผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละระดับ  หรือย้ายสถานศึกษาให้ด าเนินการตามข้อ  ๗       
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๑๑) ให้สถานศึกษาน าแนวทางการวัดประเมินผลผู้เรียน  เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ 



๗๓ 
 

 
 

 
ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
และกำรวัดและประเมินผลแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

 
 

แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(Individualized   Education   Program  :  IEP) 

 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านริมน้ านา่น ระดับชั้นป. ๓  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 
เริ่มใช้แผน  วันที่   ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  สิ้นสุดแผน     วันที่    ๓๑     มีนาคม  ๒๕๕๗ 
 
    ๑  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-ชื่อสกุล ด.ญ.ลีลา  ขาวใส    เพศ     ชาย       หญิง   
เลขประจ าตัวประชาชน  ๑- ๑๐๐๑-๐๐๑๐๑ – ๐๐-๑ 
การจดทะเบียนคนพิการ    ไม่จด      ยังไม่จด     จดแล้ว  
วัน/เดือน/ปีเกิด ๑ มิถุนายน ๒๕๔๖   อายุ ๙ ปี ๑๑  เดือน   ศาสนา พุทธ 
ประเภทความพิการ    บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ลักษณะความพิการ  ปัญหาด้านการอ่าน 
เขียน และคณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ เลข  
ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา  นายร าพัน ขาวใส    
ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา นางมาลา ขาวใส    
ชื่อ – ชื่อสกุลผู้ปกครอง    นางมาลา ขาวใส      เกี่ยวข้องเป็น      มารดา 
ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่          ๓      ซอย   -      หมู่ที่    ๑๑       ถนน  น่าน - พะเยา        
ต าบลไชยสถาน   อ าเภอเมือง    จังหวัดน่าน   รหัสไปรษณีย์    ๕๕๐๐๐  โทรศัพท์   ๐๕๔-๗๗๕๖๙๐ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่     - โทรสาร      -  e-mail   address     - 
 
๒.  ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ 

  โรคประจ าตัว (ระบุ) โรคหอบหืด 
  ประวัติการแพ้ยา (ระบุ)  ................…....................................................................... 

             โรคภูมิแพ้ (ระบุ)    .....................……........................................................................
    ข้อจ ากัดอ่ืนๆ (ระบุ)  ............................……............................................................. .. 
    ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ)  แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้และมีภาวะสมาธิสั้นร่วมด้วย 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 
 

๓.  ข้อมูลด้านการศึกษา 
   ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา 
    เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษาจาก 

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ…………………………….. ระดับ……………………..พ.ศ…...……..…. 
     โรงเรียนเฉพาะความพิการ…………………….. ระดับ……………………..พ.ศ…………….. 
     โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนบ้านริมน้ าน่าน   ระดับ        ป.๒       พ.ศ.   ๒๕๕๕ 
     การศึกษาด้านอาชีพ……..………….………….. ระดับ……………………..พ.ศ…………….. 
     การศึกษานอกระบบ…….………….………….. ระดับ……………………..พ.ศ…………….. 
     การศึกษาตามอัธยาศัย…...………….……….. ระดับ……………………..พ.ศ…………….. 
     อ่ืนๆ……………………...………….…….……….. ระดับ……………………..พ.ศ……………. 

 
๔.  ข้อมูลอื่นๆท่ีจ าเป็น 

๑)  พ่อแม่แยกกันอยู่  
๒)  มีความสามารถในการวาดรูป และสนใจด้านศิลปะเป็นอย่างมาก 
๓)  มีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือครู และเพ่ือน 
๔)  เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 
 

๕.  การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
สำระท่ี ๑ กำรอ่ำน  
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 
ป.๑ 
ตัวชี้วัด ๑ การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจองและข้อความ
สั้นๆ 
ตัวชี้วัด ๒ บอกความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
จุดเด่น 
๑.สามารถบอกชื่อพยัญชนะ  ก  -  ฮ  โดยให้ดูแบบสุ่มได้
ถูกต้อง  ๔๔  ตัว 
๒.สามารถอ่านค าพ้ืนฐานหนังสือภาษาไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๑  แม่ ก กา  ได้ 
จุดด้อย 
๑. ไม่สามารถอ่านค าพ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ที่มีตัวสะกดทั้ง  ๘  แม่ ตรงตามมาตราได้   (  แม่   กน    
กก   กม   กง    กบ    กด    เกย   เกอว   ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภายในวันที่  ๓๑ มีนาคม  
๒๕๕๗ เด็กหญิงลีลา 
สามารถอ่านค าพ้ืนฐานใน
ระดับชั้น ป. ๑ ที่มีตัวสะกด
ตรงตามมาตราในแม่  กบ    
กด    กก    กม กน  ได้   
๑๐๐    ค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อให้อ่านค าพ้ืนฐาน
ในระดับชั้น  ป. ๑ ที่มีตัวสะกด
ตรงตามมาตรา  ในแม่  กบ  
จ านวน ๒๐  ค า แบบสุ่ม  
เด็กหญิงลีลา สามารถอ่านได้
ถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจ ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 



๗๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
ระดับความสามารถในปัจจุบัน 

 
เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เป้าหมายระยะสั้น) 

 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล 

 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๒.ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน   
พ.ศ.๒๕๕๖เมื่อให้อ่านค าพ้ืนฐาน
ในระดับชั้น  ป. ๑ ที่มีตัวสะกด
ตรงตามมาตรา  ในแม่  กด   
จ านวน ๒๐  ค า แบบสุ่ม  
เด็กหญิงลีลา สามารถอ่านได้
ถูกต้อง  
 

วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  

นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจ ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 

  ๓. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ.๒๕๕๖เมื่อให้อ่านค าพ้ืนฐาน
ในระดับชั้น  ป. ๑ ที่มีตัวสะกด
ตรงตามมาตรา  ในแม่  กก   
จ านวน ๒๐  ค า แบบสุ่ม  
เด็กหญิงลีลา สามารถอ่านได้
ถูกต้องทุกค า   

วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  
 
 

นางใจดี 
เมตตา 
ครปูระจ ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 



๗๗ 
 

 
 

 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน 
 

เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
 

เกณฑ์และวิธีประเมินผล 
 

ผู้รับผิดชอบ 

  ๔.ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม  
พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อให้อ่านค าพ้ืนฐานใน
ระดับชั้น ป.๑ ที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตรา  ในแม่  กม   จ านวน ๒๐  ค า 
แบบสุ่ม  เด็กหญิงลีลา สามารถอ่านได้
ถูกต้อง  
 

วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  

นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจ ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

  ๕.ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม  
พ.ศ.๒๕๕๗  เมื่อให้อ่านค าพ้ืนฐานใน
ระดับชั้น ป. ๑ ที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตรา  ในแม่  กน   จ านวน ๒๐  ค า 
แบบสุ่ม  เด็กหญิงลีลา สามารถอ่านได้
ถูกต้อง 

วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  
 

นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจ ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



๗๘ 
 

 
 

 
ระดับความสามารถในปัจจุบัน 

 
เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เป้าหมายระยะสั้น) 

 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สำระท่ี ๒ กำรเขียน 
มำตรฐำน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียน
สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ป.๑ 
ตัวชี้วัด ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ตัวชี้วัด ๒.เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ 
จุดเด่น 
๑.สามารถเขียนพยัญชนะ  ก  -  ฮ  ตามค าบอก
แบบสุ่ม  ได้ 
๒.สามารถเขียนค าพ้ืนฐานหนังสือภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  แม่ ก กา  ได้ 
จุดด้อย 
๑. ไม่สามารถเขียนค าพ้ืนฐานในระดับชั้น ป. ๑ 
ที่มีตัวสะกดทั้ง  ๘  แม่ ตรงตามมาตราได้  (แม่   
กน    กก   กม   กง    กบ    กด  เกย  เกอว   ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  
๒๕๕๖  เด็กหญิงลีลา สามารถ
เขียนค าพ้ืนฐานในระดับชั้น   
ป. ๑ ที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตราในแม่  กบ    กด    กก    
กม กน  ได้    ๑๐๐    ค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
เมื่อให้เขียนค าพ้ืนฐานในระดับชั้น 
 ป. ๑ ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา  ในแม่  
กบ   จ านวน ๒๐  ค า ตามค าบอกแบบ
สุ่ม  เด็กหญิงลีลา สามารถเขียนได้
ถูกต้อง   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจ ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 



๗๙ 
 

 
 

 
ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน 

 
เป้ำหมำยระยะเวลำ  ๑  ปี 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เป้ำหมำยระยะสั้น) 

 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล 

 
ผู้รับผิดชอบ 

   
๒.  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖  
เมื่อให้เขียนค าพ้ืนฐานในระดับชั้น ป. ๑ 
ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา  ในแม่  กด   
จ านวน ๒๐  ค า  ตามค าบอกแบบสุ่ม
เด็กหญิงลีลา สามารถเขียนได้ถูกต้อง   
 

 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
  ร้อยละ ๗๐  
 

 
นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจ ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 

   
๓.  ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เมื่อให้เขียนค าพ้ืนฐานในระดับชั้น ป. ๑ 
ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา  ใน แม่  กก   
จ านวน ๒๐ ค า ตามค าบอกแบบสุ่ม 
เด็กหญิงลีลา สามารถเขียนได้ถูกต้อง    
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  
 

 
นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจ ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 



๘๐ 
 

 
 

 
ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน 

 
เป้ำหมำยระยะเวลำ  ๑  ปี 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เป้ำหมำยระยะสั้น) 

 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล 

 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑.     
๒.      ๔ .  ภายในวันที่  ๓๑  มกราคม 

๒๕๕๗ เมื่อให้เขียนค าพ้ืนฐานใน
ระดับชั้น ป. ๑ ที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตรา  ในแม่  กม  จ านวน ๒๐   ค า 
ตามค าบอกแบบสุ่ม เด็กหญิงลีลา 
สามารถเขียนได้ถูกต้อง   
 

 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  
 

 
นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจ ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 

   
๕.ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗ เมื่อ
ให้เขียนค าพ้ืนฐานในระดับชั้น ป. ๑ ที่มี
ตัวสะกดตรงตามมาตรา  ในแม่  กน  
จ านวน ๒๐ ค า ตามค าบอกแบบสุ่ม 
เด็กหญิงลีลา สามารถเขียนได้ถูกต้อง   
 

๓.  

 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  
 

 
นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจ ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 

 
 
 



๘๑ 
 

 
 

 
 

ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบนั 
 

เป้ำหมำยระยะเวลำ  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้ำหมำยระยะสั้น) 
 

เกณฑ์และวิธีประเมนิผล 
 

ผู้รับผิดชอบ 
สำระท่ี ๓ กำรฟัง  
สำระท่ี ๔ หลักกำรใช้ภำษำ 
สำระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
 
สามารถเรียนไดต้ามสาระ มาตรฐานการเรยีนรู้ตาม
ระดับชั้น ป. ๓ 

ก าหนดตามสาระ มาตรฐาน               
การเรยีนรู้ตามระดับช้ันของผู้เรยีน
(ป.๓) 
 

ก าหนดตามตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางตามระดับชั้นของผู้เรียน(ป.๓) 
 

วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
๑. ท าช้ินงาน,โครงงาน/แบบประเมิน
ช้ินงาน,แบบประเมินโครงงาน 
๒. ทดสอบ/แบบทดสอบ 
- ขยายเวลาในการสอบให้มีเวลามากข้ึน 
-จัดแยกห้องสอบที่เหมาะสม 
-อ่านข้อสอบให้ฟัง 
-ค าที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบ ควร
เป็นค าพื้นฐานท่ีก าหนดไว้ในสาระที่ ๑ 
เกณฑ์การผ่าน 
เหมือนนักเรยีนระดับชั้นเดียวกัน 
 
 
 
 

นางใจด ี
เมตตา 
ครูประจ ากลุม่
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

 



๘๒ 
 

 
 

 
 

ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบนั 
 

เป้ำหมำยระยะเวลำ  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้ำหมำยระยะสั้น) 
 

เกณฑ์และวิธีประเมนิผล 
 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
สำระท่ี ๑ จ านวนและการด าเนนิการ 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจถึงผลทีเ่กิดขึ้นจากการ
ด าเนินการของจ านวนและความสมัพันธ์ระหว่างการ
ด าเนินการต่างๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการ
แก้ปัญหา 
   ป.๑  
ตัวช้ีวัดที่ ๑ บวก ลบ ระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย
และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของ
ค าตอบ 
 จุดเด่น 
         ๑.  รู้ความหมายของการบวกและการใช้
เครื่องหมายบวก 
         ๒.  สามารถบวกเลข โดยไม่มีการทด ผลลัพธ์ไม่
เกิน ๑๐๐ 
จุดด้อย 
 ๑. ไมส่ามารถบวกเลขท่ีมีการทด และมผีลลัพธ์
ไม่เกิน ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
เด็กหญิงลีลา  สามารถบวกเลขท่ีมี
การทดและมผีลลัพธ์ไมเ่กิน ๑๐๐ ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ภายในวันท่ี ๓๐กันยายน  พ.ศ.
๒๕๕๖ เมื่อให้บวกเลขท่ีมีการทด ผลลัพธ์ไม่
เกิน ๕๐ เด็กหญิงลีลาสามารถท าได้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
การทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน  
ร้อยละ ๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายการณุย์ 
เอื้อเฟ้ือ 
ครูประจ ากลุม่
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 



๘๓ 
 

 
 

 
ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบนั 

 
เป้ำหมำยระยะเวลำ  ๑  ปี 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เป้ำหมำยระยะสั้น) 

 
เกณฑ์และวิธีประเมนิผล 

 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๒) ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗เมื่อ
ให้บวกเลขท่ีมีการทด ผลลัพธ์ไม่เกิน ๑๐๐ 
เด็กหญิงลีลาสามารถท าได้ถูกต้อง 

วิธีการ/เครื่องมือการประเมินการ
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
  ร้อยละ ๘๐ 

นายการณุย์ 
เอื้อเฟ้ือ 
ครูประจ ากลุม่
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

สำระที่ ๒ กำรวัด 
สำระที่ ๓ เรขำคณิต 
สำระที่ ๔ พีชคณิต 
สำระที่ ๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเปน็ 
สำระที่ ๖ ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ 
 
สามารถเรียนไดต้ามสาระ มาตรฐานการเรยีนรู้ตาม
ระดับชั้น ป. ๓ 
 

นักเรียนเรียนรูต้ามสาระ มาตรฐาน
การเรยีนรู้ตามระดับช้ัน ป.๓ 
 

นักเรียนเรียนรูต้ามตัวช้ีวัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางตามระดับชั้น ป.๓ 
 

วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
๑. ท าช้ินงาน,โครงงาน/แบบประเมิน
ช้ินงาน,แบบประเมินโครงงาน 
๒. ทดสอบ/แบบทดสอบ 
- ขยายเวลาในการสอบให้มีเวลามากข้ึน 
-จัดแยกห้องสอบที่เหมาะสม 
-อ่านข้อสอบให้ฟัง 
-จ านวนที่ใช้ในการทดสอบมีผลลพัธ์ไม่
เกิน ๑๐๐ 
เกณฑ์การผ่าน 
-เหมือนนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน  

นายการณุย์ 
เอื้อเฟ้ือ 
ครูประจ ากลุม่
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
 
 
 

 



๘๔ 
 

 
 

 
ระดับความสามารถในปัจจุบัน 

 
เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เป้าหมายระยะสั้น) 

 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
สามารถเรียนได้ตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู้
ตามระดับชั้น ป. ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามสาระ 
มาตรฐานระดับชั้น ป.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระ
การเรียนรู้แกนกลางตามระดับชั้น  
ป.๓ 

 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
๑. ท าชิ้นงาน,โครงงาน/แบบ
ประเมินชิ้นงาน,แบบประเมิน
โครงงาน 
๒. ทดสอบแบบทดสอบ 
- ขยายเวลาในการสอบให้มีเวลา
มากขึ้น 
-จัดแยกห้องสอบที่เหมาะสม 
-อ่านข้อสอบให้ฟัง 
เกณฑ์การผ่าน 
เหมือนนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน 
 

 
นางสมสวย 
สุดตา 
ครูประจ ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

 
 

 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน 
 

เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
 

เกณฑ์และวิธีประเมินผล 
 

ผู้รับผิดชอบ 
สำระกำรเรียนรู้สังคม ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
 
สามารถเรียนได้ตามสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ตามระดับชั้น ป. ๓ 
 
 

 

 
 
 
นักเรียนเรียนรู้ตามสาระ 
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
ระดับชั้น ป.๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นักเรียนเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางตามระดับชั้น ป.๓ 

 
 
 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
๑. ท าชิ้นงาน,โครงงาน/แบบ
ประเมินชิ้นงาน,แบบประเมิน
โครงงาน 
๒. ทดสอบ/แบบทดสอบ 
- ขยายเวลาในการสอบให้มี
เวลามากข้ึน 
-จัดแยกห้องสอบที่เหมาะสม 
-อ่านข้อสอบให้ฟัง 
เกณฑ์การผ่าน 
เหมือนนักเรียนระดับชั้น
เดียวกัน 
 
 

 
 
 
นางใจบุญ 
      สุดด ี
ครูประจ ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 



๘๖ 
 

 
 

 
 
 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน 
 

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เป้าหมายระยะสั้น) 

เกณฑ์และวิธีการประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
สามารถเรียนได้ตามสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ตามระดับชั้น ป. ๓ 
 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามสาระ 
มาตรฐาน การเรียนรู้ตาม
ระดับชั้น ป.๓ 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางตามระดับชั้น ป.๓ 
 

 
วิธีกำร/เครื่องมือกำรประเมิน 
 ประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน 
เกณฑ์กำรผ่ำน 
เหมือนนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน 

 
นายอาทิตย์ 
สีแดง 
ครูประจ ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพล
ศึกษำ 
 
สามารถเรียนได้ตามสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ตามระดับชั้น ป. ๓ 
 
 
 
 

 

 
 
นักเรียนเรียนรู้ตามสาระ 
มาตรฐาน   การเรียนรู้ตาม
ระดับชั้น  ป.๓ 

 
 
 
 
 
 

 
 

นักเรียนเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางตามระดับชั้น ป.๓ 
 

 
 
วิธีกำร/เครื่องมือกำรประเมิน 
๑. ประเมินแฟ้มสะสมงาน/แบบ
ประเมินแฟ้มสะสมงาน 
๒.ทดสอบ/แบบทดสอบ 
- ขยายเวลาในการสอบให้มีเวลามาก
ขึ้น 
-จัดแยกห้องสอบที่เหมาะสม 
- อ่านข้อสอบให้ฟัง 
เกณฑ์กำรผ่ำน 
เหมือนนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน 

นายประเทศ 
ขอบเขต 
ครูประจ ำกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 
 

 



๘๗ 
 

 
 

 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน 
 

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เป้าหมายระยะสั้น) 

เกณฑ์และวิธีการประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ/
เทคโนโลยี 
สามารถเรียนได้ตามสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ตามระดับชั้น ป. ๓ 
 
 
 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามสาระ 
มาตรฐาน  การเรียนรู้ตาม
ระดับชั้น ป.๓ 

 
 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางตามระดับชั้น ป.๓ 
 

 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
๑. ประเมินชิ้นงาน/แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
๒. ประเมินแฟ้มสะสมงาน/แบบ
ประเมินแฟ้มสะสมงาน 
เกณฑ์การผ่าน 
เหมือนนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน 

 
นายงานดี 
ขยัน 
ครูประจ ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 
 
 
 

สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
สามารถเรียนได้ตามสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ตามระดับชั้น ป. ๓ 
 
 
 
 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามสาระ 
มาตรฐาน               การ
เรียนรู้ตามระดับชั้น ป.๓ 

 
 
 
 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางตามระดับชั้น ป.๓ 
 

 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
๑. ประเมินแฟ้มสะสมงาน/แบบ
ประเมินแฟ้มสะสมงาน 
๒. ทดสอบ/แบบทดสอบ 
-จัดแยกห้องสอบที่เหมาะสม 
-อ่านข้อสอบให้ฟัง 
เกณฑ์การประเมิน 
เหมือนนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน 

นายอังกฤษ 
ต่างประเทศ 
ครูประจ ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 
 



๘๘ 
 

 
 

๖.ควำมต้องกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ  
 

 
ที ่
 

 
รำยกำร 

 
 รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว สิ่งท่ีต้องกำร จ ำนวนเงิน 
ที่ขอ

อุดหนุน 

 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น ผู้ประเมิน ผู้จัดหำ วิธีกำร ผู้จัดหำ วิธีกำร 

(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) 

 บัญชี ก               เด็กหญิงลีลำมีทักษะ 
ภำษำไทยและ
คณิตศำสตร ์
ต่ ำกว่ำระดับช้ันที่เรียน
อยู่ปัจจุบัน ๒ ชั้นเรียน
ท ำให้มีผลกระทบต่อ 
กำรเรียนรู้สำระอื่นๆ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร 
เรียนต่ ำจ ำเป็นต้องได้รับ 
กำรแก้ไขและพัฒนำ 
อย่ำงเร่งด่วน 

นำงใจดี 
เมตตำ 
ครูผู้สอน 
 

๑. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ AC๐๕๐๑              
 บัญชี ข               

๒ กระดาษโปสเตอร์สี BM๐๑๐๒             ๒๐๐บาท 
๓ กระดาษ A ๔ BM๐๑๐๑             ๒๔๐บาท 
๔ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ๒ มม.  

๖๕ X ๖๑ซ.ม. 
BM๐๑๐๙             ๓๖๐บาท 

๕ แผ่นสติ๊กเกอร์ใส BM๐๑๐๖             ๒๐๐บาท 
 บัญชี ค               

๖ บริการสอนเสริม CS๐๑๐๑             ๑,๐๐๐
บาท 

รวมรำยกำรที่ขอรับกำรอุดหนุน      ๖  รำยกำร 
รวมจ ำนวนเงินที่ขอรับกำร
อุดหนุน 

๒,๐๐๐บำท  (  สองพันบำทถ้วน   ) 

   
 หมำยเหตุ                ผู้จัดหำ     (๑)   ผู้ปกครอง                    (๒)   สถำนศกึษำ  (๓)    สถำนพยำบำล/อ่ืนๆ 

     วิธีกำร               (๑)   ขอรับกำรอุดหนุน                 (๒)   ขอยืม           (๓)    ขอยืมเงิน 



 

 
 

๗. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 

               ชื่อ                  ต ำแหน่ง           ลำยมือชื่อ 
๗.๑  นายอ านวย   การศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียนริมน้ าน่าน                     …….………… 
๗.๒  นางมาลา    ขาวใส            มารดา                    ………………… 
๗.๓  นางใจดี   เมตตา            ครูประจ าชั้น/ครูประจ ากลุ่มสาระฯภาษาไทย    …….………… 
๗.๔  นายการุณย์ เอ้ือเฟ้ือ           ครูประจ ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์                 ……….………… 

 
             ประชุมเมื่อวันที่   ๑๕     เดือน      พฤษภาคม     พ.ศ.     ๒๕๕๖ 
 
๘.  ควำมเห็นของบิดำ  มำรดำ  ผู้ปกครองหรือผู้เรียน 
     กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  ฉบับนี้ 
 
  ข้ำพเจ้ำ    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย 
 
 
      ลงช่ือ…………………………………… 
       (นางมาลา   ขาวใส ) 
            ผู้ปกครอง 
     วันที่   ๑๕   เดือน   พฤษภาคม     พ.ศ.     ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 

(Individual Implementation Plan : IIP) 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล ด.ญ.ลีลา ขาวใส ระดับชั้น ป. ๓ ประเภทควำมพิกำร บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ภำคเรียนที่ ๑  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๖   ผู้รับผิดชอบ นางใจดี  เมตตา   
สำระกำรเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ ๑ การอ่าน เรื่อง  อ่านค าพ้ืนฐานในระดับชั้น ป. ๑ 
เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี   ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  ด.ญ.ลีลาสามารถอ่านค าพ้ืนฐานในระดับ     
ชั้น ป. ๑ที่มีตัวสะกดตรงมาตราในแม่ กบ กด กก กม กน ได้ ๑๐๐ ค า 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้ำหมำยระยะสั้น) 
     ๑.  ภายในวันที่ ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อให้อ่านค าพ้ืนฐานในระดับชั้น ป.๑ ที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตราในแม่ กบ จ านวน ๒๐ ค าแบบสุ่ม ด.ญ.ลีลา สามารถอ่านได้ถูกต้อง 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน ทดสอบ/แบบทดสอบ เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ ๗๐ 
แผนที่ ๑วันที่ใช้แผน ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลำ ๖๐ นาท ี
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ ๑.๑ 
      เมื่อให้อ่านค าพ้ืนฐานในระดับชั้น ป.๑ ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราในแม่ กบ จ านวน ๑ ค า คือ  อำบน้ ำ 
ด.ญ.ลีลาสามารถอ่านได้ถูกต้องร้อยละ ๗๐ 
เนื้อหำ 
     ค าพ้ืนฐานในระดับชั้น ป.๑ มาตราสะกด แม่ กบ ตรงมาตรา ได้แก่ ค าว่า “อาบน้ า” 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นน ำ 
        นักเรียนดูภาพเด็กอาบน้ า  และร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการท าความสะอาดร่างกาย 
ขั้นสอน 

ครูใช้วิธีสอนโดยใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน(Multi Sensory Approach)และการฝึกทักษะย่อย       
(  Skill  Training )  หมายถึงวิธีสอนอ่านและเขียนเป็นค า  โดยมีกระบวนการสอนตามล าดับดังนี้ 

๑. ครสูร้างบัตรค า   ค าว่า  อำบน้ ำ โดยใช้วัสดุที่มือสัมผัสได้ลงบนกระดาษแล้วให้เด็กดูค าและ 
อ่านให้นักเรียนฟัง พร้อมทั้งให้นักเรียนอ่านตาม   

๒. นักเรียนใช้นิ้วลากไปตามตัวอักษรทีละตัวที่ประกอบขึ้นเป็นค า  อาบน้ า  พร้อม  
ทั้งออกเสียงชื่อชื่อตัวพยัญชนะและสระนั้น และอ่านค าว่า  อำบน้ ำ  เมื่อลากครบทุกตัวอักษร ( ใบงานที่ ๑ ) 
 ๓. นักเรียนท าใบงาน  จับคู่ภาพกับค า  (  ภาพอาบน้ า  กับค าว่าอาบน้ า  ) พร้อมทั้งระบายสีภาพให้
สวยงามและอ่านค า ที่ก าหนดให้เรียนรู้ (  ใบงานที่ ๒ ) 

๔. นักเรียนท าใบงาน ระบายสีค าด้วยสีที่ก าหนดและนับจ านวนค าอาบน้ าที่นักเรียนระบายสีพร้อมทั้ง
อ่านให้ครูฟัง (  ใบงานที่ ๓ ) 

๕. นักเรียนอ่านค าว่าอาบน้ าตามใบงานที่ก าหนด และร่วมตรวจสอบกับครูว่าอ่านถูกต้องกี่ค า                          
( ใบงานที่ ๔ ) 
 
 



 

 
 

ขั้นสรุป 
           นักเรียนน าใบงานที่ท าทั้งหมดตามแผนการสอนมาร่วมจัดท าเป็นหนังสือของฉันและอ่านให้ครูฟัง   
 
สื่อ/อุปกรณ์/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/บริกำร 
 ๑)ภาพเด็กอาบน้ า 
 ๒) กระดาษทราย 
 ๓) ใบงาน 
 ๔) สีไม้ 
 ๕) กระดาษกาวย่น 
กำรวัดผลและประเมินผล 

๑.   วิธีกำร 
       -  ทดสอบ   
       -  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้   
๒. เครื่องมือ 

 -   แบบทดสอบ 
- แบบสังเกตการเรียนรู้ 

๓.   เกณฑ์กำรผ่ำน     
                 อ่านค าว่า   อาบน้ า  ได้ร้อยละ  ๗๐ 
กำรเสริมแรง 

๑.  ค าชม 
๒.  สติ๊กเกอร์  

 
ควำมคิดเห็นของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

เห็นชอบให้ใช้แผนนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ โดยในส่วนของบัตรค าควรมีการเพิ่ม รหัส
สีในส่วนของตัว  “บ” เพ่ือเพ่ิมความสนใจและน าทางแก่ผู้เรียน 

 
 
 

ลงชื่อ  ..........อ านาจ  บารมี    ............ 
                (    นายอ านาจ  บารมี    ) 

      ต าแหน่ง..ผู้อ านวยการบ้านริมน้ าน่าน 
๑๕ /พฤษภาคม./๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

บันทึกหลังกำรสอน 
 

 
ระดับคุณภำพกำรเรียนรู ้
 
 ๐   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถูกต้องร้อยละ     ๐ -  ๔๙         การแปลความหมาย  ไม่ผ่าน 
 ๑   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถูกต้องร้อยละ     ๕๐ – ๕๙  การแปลความหมาย  ปรับปรุง 
 ๒    หมายถึง   ผู้เรียนท าได้ถูกต้องร้อยละ     ๖๐  -  ๖๙ การแปลความหมาย  พอใช้ 
 ๓   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถูกต้องร้อยละ     ๗๐  -  ๗๙ การแปลความหมาย  ดี 
 ๔   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถูกต้องร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป  การแปลความหมาย  ดีเยี่ยม 
 

 
 
ลงชื่อ  ...........ใจดี      เมตตา........... 
                  (นางใจดี      เมตตา ) 
                      ครูผู้รับผิดชอบ 
               ๑๗/พฤษภาคม/๒๕๕๖ 
 

วัน เดือน ปี  ผลการสอน  
ระดับคุณภาพการเรียนรู้ 

๐  ๑  ๒  ๓  ๔  

๑๖ 
พฤษภาคม 

๒๕๕๖  

ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมตามใบงานที่ ๑ อยู่ในระดับดี  โดยใน
การท ากิจกรรมครูต้องกระตุ้นเตือนทางวาจากับผู้เรียน  

      

ใบงานที๒่ ผู้เรียนสามารถจับคู่ภาพกับค าอยู่ในระดับพอใช้ครูต้อง
กระตุ้นเตือนทางวาจากับผู้เรียนเป็นระยะ  

      

๑๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๕๖  

- ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมตามใบงานที่ ๓ ได้อย่างรวดเร็ว 
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยผู้เรียนให้ความร่วมมือและ
ให้ความสนใจมากข้ึน  

      

- ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมตามใบงานที่ ๔ ได้อย่างรวดเร็วและ
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยผู้เรียนให้ความร่วมมือและให้
ความสนใจมากขึ้น  

      



 

 
 

ตัวอย่ำง 
 

บันทึกผลกำรประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของ เด็กหญิง ลีลำ  ขำวใส 
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖  สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม : ๑. ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อให้อ่านค าพ้ืนฐานในระดับชั้น ป.๑ 
ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราในแม่ กบ จ านวน ๒๐ ค าแบบสุ่ม ด.ญ.ลีลา สามารถอ่านได้ถูกต้อง 

 

ล าดับ  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ผลการทดสอบ  

คะแนน  ผ่าน  ไม่ผ่าน  

๑.๑  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า อาบน้ า ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๒  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า ดาบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๘     

๑.๓  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า  คาบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๔  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า ตอบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๙     

๑.๕  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า ชอบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๖  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า รอบ  ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๖     

๑.๗  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า แคบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๖     

๑.๘  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า รีบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๙     

๑.๙  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า ยางลบได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๑๐     

๑.๑๐  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า ตะเกียบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๑๑  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า กบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๑๐     

๑.๑๒  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า เก็บ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๑๓  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า กลับได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๑๔  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า กับ   ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๑๕  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า จับ  ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๘     

๑.๑๖  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า กราบ  ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๑๗  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า พบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๘     

๑.๑๘  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า พับ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๙     



 

 
 

 
ล าดับ  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ผลการทดสอบ  

คะแนน  ผ่าน  ไม่ผ่าน  

๑.๑๙  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า ทับ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๙     

๑.๒๐  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า ตะขาบ  ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๙     

ร้อยละของกำรผ่ำนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้ำหมำยระยะสั้น) ๙๐.๐๐  

ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตัวอย่ำง 
 

แบบสรุปกำรประเมินผลตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล   (IEP) 
ชื่อ……เด็กหญิง ลีลา  ขาวใส   .ประเภทความพิการ   บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา…๒๕๕๕…….. 
 

 
 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

 

 
เป้ำหมำยระยะยำว  ๑  ปี 

ตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(IEP) 

สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำ 

จ านวนจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม
ทั้งหมด (ข้อ) 

จ านวน
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ที่ผ่าน (ข้อ) 

จ านวน
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ที ่ไม่ผ่าน (ข้อ) 

ภาษาไทย       ภายในวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๗ 
เด็กหญิงลีลา สามารถอ่านค าพ้ืนฐานใน
ระดับชั้น ป. ๑ ที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตราในแม่  กบ    กด    กก    กม กน  
ได้   ๑๐๐    ค า 

 
๕ 

 
 
 

 
๕ 

 
- 

    ภายในวันที่   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  
เด็กหญิงลีลา สามารถเขียนค าพ้ืนฐานใน
ระดับชั้น  ป . ๑  ที่ มีตั วสะกดตรงตาม
มาตราในแม่  กบ    กด    กก    กม กน  
ได ้   ๑๐๐    ค า 

๔ ๕ - 

คณิตศาสตร์     ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
เด็กหญิงลีลา  สามารถบวกเลขท่ีมีการทด
และมีผลลัพธ์ไม่เกิน ๑๐๐ ได้ 

๒ ๒ - 

รวมจ ำนวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผ่ำน ๑๒  
จ ำนวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผ่ำนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
ระดับคุณภำพมำตรฐำนด้ำนผู้เรียน ๔  
 
ระดับคุณภำพกำรเรียนรู ้
 
 ๐   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถูกต้องร้อยละ     ๐ -  ๔๙         การแปลความหมาย   ไม่ผ่าน 
 ๑   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถูกต้องร้อยละ     ๕๐ – ๕๙  การแปลความหมาย   ปรับปรุง 
 ๒    หมายถึง   ผู้เรียนท าได้ถูกต้องร้อยละ     ๖๐  -  ๖๙ การแปลความหมาย   พอใช้ 
 ๓   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถูกต้องร้อยละ     ๗๐  -  ๗๙ การแปลความหมาย   ดี 
 ๔   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถูกต้องร้อยละ     ๘๐  ขึน้ไป การแปลความหมาย   ดีเยี่ยม 
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                     ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  ดำว์นโหลดได้ 
 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔ และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒  การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้มีองค์ประกอบของแผนตามข้อ ๓ 
และกระบวนการจัดท าแผนตามข้อ ๔ 

ข้อ ๓  องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อมูลทั่วไป เช่น วัน เดือน ปีเกิด ประเภทความพิการ ชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของผู้เรียน 

บิดา มารดา ผู้ปกครอง เป็นต้น 
(๒) ข้อมูลด้านการแพทย์ หรือด้านสุขภาพ 
(๓) ข้อมูลด้านการศึกษา 
(๔) การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
(๕) ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ  บริการ

และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
(๖) คณะกรรมการจัดท าแผน 
(๗) ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน 
(๘) ข้อมลูอื่นๆ ที่จ าเป็น 
ข้อ ๔  กระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) จัดประเมินระดับความสามารถและความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(๒) ก าหนดเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี เป้าหมายระยะสั้น หรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(๓) ประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
(๔) ก าหนดกระบวนการเรียนรู้และปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นทางการศึกษา 
(๕) ก าหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ข้อ ๕  ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ส าหรับ

ผู้เรียนแต่ละคนโดยมีกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน 
(๒) บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการ 
(๓) ครูประจ าชั้น หรือครูแนะแนว หรือครูการศึกษาพิเศษ  หรือครูที่รับผิดชอบงานด้าน

การศึกษาพิเศษที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 



 

 
 

ในกรณีที่สถานศึกษาใดมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความพิการ  สถานศึกษานั้นอาจ
แต่งตั้งให้นักวิชาการดังกล่าวเข้าร่วมเป็นกรรมการเพ่ิมเติมด้วยก็ได้ 

ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ประชุมเพ่ือจัดท าแผนตาม
ข้อ ๒ แล้วน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งจัดประชุมเพ่ือประเมิน 
ทบทวน และปรับแผน พร้อมจัดท ารายงานผลปีละ ๒ ครั้ง 

 ข้อ ๗  ในการส่งต่อผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละระดับ หรือย้ายสถานศึกษาให้สถานศึกษา
น าส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รายงานผลการประเมิน การด าเนินการตามแผน แฟ้มประวัติและแฟ้ม
สะสมผลการเรียนของผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาต่อไป 

  
  

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 แบบฟอร์มแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 

แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(Individualized Education Program: IEP) 

                                          
ชื่อสถำนศึกษำ  ..........................................  ระดับ............................................สังกัด .............................. 
เริ่มใช้แผนวันที่  ..................................................  ส้ินสุดแผนวันที่ ............................................................... 
  
๑.  ข้อมูลทั่วไป    

ชื่อ-ชื่อสกุล  .........................................................................................................  
เลขประจ ำตัวประชำชน  .....................................................................................   
กำรจดทะเบียนคนพิกำร      ไม่จด     ยังไม่จด    จดแล้ว   ทะเบียนเลขท่ี  .................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด  .........................................................................ศาสนา…. ......................... 
ประเภทควำมพิกำร  ....................................  ลักษณะควำมพิกำร   ...............................................  
ชื่อ-ชื่อสกุลบิดำ   .................................................................................................  
ชื่อ-ชื่อสกุลมำรดำ  .............................................................................................. 
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง  ...............................................เกี่ยวข้องเป็น ................................................. .... 
ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้  ..................................................................................................... ................ 
ต าบล/แขวง ............  อ าเภอ/เขต  ...................... จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย์ ...........       
โทรศัพท์  .....................โทรศัพท์เคลื่อนที่..................โทรสาร ................  e-mail  address …………… 

 
๒. ข้อมลทำงด้ำนกำรแพทย์หรือด้ำนสุขภำพ  

 
 โรคประจ าตัว .................................................................................................................... 
 โรคภูมิแพ้ ..........................................................................................................................  
 การแพ้ยารักษาโรค............................................................................... .............................  
 ข้อมูลประจ าตัว............................................................................................................ .......  
 อ่ืนๆ .................................................................................................................... ............... 

 
  ๓. ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 

 
    ไม่เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา 
    เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา 
    ศูนย์การศึกษาพิเศษ ...........................................ระดับ....................  พ.ศ.  ๔๔๔๔๔๔๔                  
             โรงเรียนเรียนร่วม   .............................................ระดับ...................... พ.ศ.  ๔๔๔๔๔๔ 
    การศึกษาด้านอาชีพ........................................... ระดับ......................  พ.ศ.  ๔๔๔๔๔๔ 
    การศึกษานอกระบบ........................................... ระดบั..........................พ.ศ. ๔๔๔๔๔๔ 

  การศึกษาตามอัธยาศัย..........................................ระดับ...........................พ.ศ.  ๔๔๔๔๔ 
    อ่ืนๆ..................................................................... ระดบั.......................... พ.ศ.  ๔๔๔๔๔ 



 

 
 

๔. ข้อมูลอ่ืนๆ  ที่จ ำเป็น 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................................... ...............



 

 
 

๕.    กำรก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำและกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 
 

ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน เป้ำหมำยระยะยำว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้ำหมำยระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 



 

 
 

๖.    ควำมต้องกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ส่ือ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 
 

 
ที ่
 

 
รำยกำร 

 
รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว สิ่งท่ีต้องกำร จ ำนวนเงิน 
ที่ขอ

อุดหนุน 

เหตุผลและควำม
จ ำเป็น 

ผู้ประเมิน ผู้จัดหำ วิธีกำร ผู้จัดหำ วิธีกำร 
(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) 

                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  
                  
                  
                  
                  

รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน 
 
........................................................ ............................................................... รายการ 

รวมจ านวนเงินท่ีขอรับการอุดหนนุ 
 
.......................................................................................................................บาท  (   สองพันบาทถ้วน) 

 
    หมำยเหตุ        ผู้จัดหำ            (๑)   ผู้ปกครอง           (๒)   สถานศึกษา       (๓)    สถานพยาบาล/อื่นๆ 
              วิธีกำร       (๑)   ขอรับการอุดหนุน    (๒)   ขอยืม          (๓)    ขอยืมเงิน 



๗. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 

                         ชื่อ                         ต ำแหน่ง         ลำยมือชื่อ 
 

๗.๑ ..................................................... ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทน ................................. 
๗.๒ ..................................................... บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง ................................. 
                                         หรือผู้ดูแลคนพิการ 
๗.๓ ..................................................... ครูประจ าชั้นหรือครูแนะแนว ................................. 
     หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูการศึกษาพิเศษ 
     หรือครูที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษ 
     ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
๗.๔ ..................................................... ............................................... ................................ 
๗.๕ ..................................................... ............................................... ................................. 

                                  
   

ประชุมวันที่...................เดือน..................................พ.ศ............................ 
 
๘. ควำมเห็นของบิดำ  มำรดำ  ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน 

  การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ฉบับนี้   
 

  ข้าพเจ้า       เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย 
 

 
 ลงชื่อ..................................................................... . 

          ( .................................................................) 
           บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน 

            วันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. .................. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

      แบบนิเทศกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 
 
ค ำชี้แจง   

๑. แบบนิเทศฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือติดตามกระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)          
ของสถานศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับกระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในสถานศึกษา   
ให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 

๒. ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ต้องศึกษาคู่มือการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)        
ให้เข้าใจก่อนจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และระหว่างการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

๓. ผู้นิเทศจะต้องนิเทศตามล าดับขั้นตอนตามแบบนิเทศ 
๔. ผู้นิ เทศต้องสะท้อนปัญหา/อุปสรรค ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)         

ตามกระบวนการในคู่มือ เพ่ือประโยชน์ ในการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ในโอกาสต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP) 
 
๑.ขั้นเตรียมกำร   
๑.๑ กำรรวบรวมข้อมูล 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ/อุปสรรค 
๑.มีการสัมภาษณส์อบถามข้อมูลผู้เรียนจาก
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 

   

๒.มีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน    
๓.มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง    
๔.มีการท าความเข้าใจสภาวะของผู้เรียนกับ
ผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้อง 

   

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................... ..........................................................................................  
................................................................................................. .................................................................... ........ 
................................................................................................. ............................................................................  
......................................................................... ....................................................................................................  
 
๑.๒ กำรคัดกรองประเภทควำมพิกำรทำงกำรศึกษำ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ/อุปสรรค 
๑.มีการขออนุญาตผู้ปกครอง    
๒.มีการใช้แบบคัดกรองของ
กระทรวงศกึษาธิการ 

   

๓.มีการใช้แบบคัดกรองของหน่วยงานอื่นๆ
เพ่ิมเติม 

   

๔.มีผู้คัดกรองไม่น้อยกว่า ๒ คน    
๕.ร่วมมือกับคณะสหวิชาชีพในการคัดกรอง    
๖.มีการคัดกรองเพ่ิมเติมจากการรับรองโดย
แพทย์หรือระบุไว้ในบัตรประจ าตัวคนพิการ 

   

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................ 
................................................................................................. ............................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
................................................................................................. .......................................................................... 



 
 

 
 

๒.ขั้นจัดท ำแผนกำรจัดกำรศกึษำเฉพำะบุคคล 
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ/อุปสรรค 
๑.มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของ
สถานศึกษา 

 
 

  

๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลครบตามองค์ประกอบ
ของประกาศกระทรวงฯ 

   

๓.แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ได้สอด คล้อง
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 

   

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................ 
................................................................................................. ............................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
................................................................................................. ............................................................................ 
๒.๒  ตรวจสอบหรือประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำน  
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ/อุปสรรค 
๑.มีการตรวจสอบหรือประเมินความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

   

๒.มีการตรวจสอบหรือประเมินความสามารถ
พ้ืนฐานด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร 

   

๓.น าผลการตรวจสอบหรือประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนมาวางแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

   

๔.มีการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนเพ่ือ
น ามาวางแผนการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP) 

   

๕.มีการตรวจสอบรายการสิ่งอ านวยความ
สะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP) 

   

 



 
 

 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................ 
................................................................................................. ............................................................................  
 
๒.๓  จัดท ำแผนกำรจัดกำรศกึษำเฉพำะบุคคล(IEP)  
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ/อุปสรรค 
๑. มีการด าเนินการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP)ตามองค์ประกอบทั้ง ๘ข้อ 

   

๒.น าผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนมาวิเคราะห์เป็นจุดเด่น จุดด้อย ได้
สอดคล้องกับผลการประเมิน 

   

๓.มีการน าผลการวิเคราะห์จุดด้อยของผู้เรียน
น ามาก าหนดเป้าหมายระยะยาว ๑ ป ี

   

๔.มีการน าเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี มา
วิเคราะห์เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)ได้อย่างสอดคล้อง 

   

๕. ก าหนดเกณฑ์ เครื่องมือและวิธีการ
ประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น) 

   

๖. มีการก าหนดความต้องการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาได้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น) 

   

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................ 
................................................................................................. ............................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
................................................................................................. ............................................................................ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

๓.ขั้นกำรน ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลไปใช้ 
๓.๑  จัดท ำแผนกำรจัดกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) 
 

 ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ/อุปสรรค 
๑.มีการน าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมาย
ระยะสั้น)มาวิเคราะห์งานเพ่ือ จัดท าแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล(IIP) 

   

๒.มีการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)ได้
ครบตามองค์ประกอบ 

   

๓.มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่สอดคล้อง
เหมาะสมความต้องจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 

   

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
..................................................................................... ........................................................................................  
................................................................................................. ...................................................................... ...... 
 
๓.๒  กำรน ำแผนกำรจัดกำรสอนเฉพำะบุคคลไปใช้  
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ/อุปสรรค 
๑.ผู้สอนน าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)ไป
สอนจริง 

   

๒.มีการจัดท าเครื่องมือบันทึกผลการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือน าไปประเมินผลการ
จัดกิจกรรรมการเรียนในแต่ละครั้ง 

   

๓. มีการบันทึกหลังสอนทุกครั้ง    
๔.มีการน าผลบันทึกหลังสอนมาใช้ในการ
ทบทวนหรือปรับแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 

   

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................  
......................................................... ....................................................................................................................  
................................................................................................. ............................................................................ 
................................................................................................. ............................................................................  
 
 
 



 
 

 
 

๔. ขั้นกำรประเมินผลตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
๔.๑ ประเมินแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ/อุปสรรค 
๑.มีการประเมินผลแผนการสอนเฉพาะบุคคล
(IIP)ตามเครื่องมือที่ก าหนดเพ่ือตัดสินสรุปผล
การเรียนรู้ 

   

๒.มีการน าผลการประเมินไปเทียบเคียงกับ
เกณฑ์ระดับคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
........................................................................................... ..................................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................. ............................................................................................  
 

๔.๒ ประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
.......................................................................................... ...................................................................................  
................................................................................................. ........................................................................... . 
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................ ............................................................................................. 
๔.๓ ประเมินเป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ/อุปสรรค 
น าผลการประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น) ที่ผ่าน     มาเทียบเกณฑ์
การผ่านตามที่สถานศึกษาก าหนด 

   

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
.............................................................. ...............................................................................................................  
................................................................................................. ............................................................................ 
................................................................................................. ............................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ/อุปสรรค 
มีการประเมินผลจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)มาเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

   



 
 

 
 

๔.๔ ประเมินแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ/อุปสรรค 
๑.น าจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)ที่ผ่านตามเป้าหมายระยะ
ยาวมาเทียบเคียงเกณฑ์การผ่านตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

   

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................  
............................................................................................... ..............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
 

๔.๕ กำรตัดสินระดับผลกำรเรียนรู้ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ/อุปสรรค 
๑.น าค่าร้อยละของจ านวนจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น) ที่ผ่านเทียบเคียง
เกณฑ์การผ่านตามที่สถานศึกษาก าหนด 

   

๒.มีการน าผลการการเรียนรู้มาทบทวน  ปรับ
แผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน 

   

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................ 
................................................................................................. ............................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
................................................................................................. ............................................................................ 
 

๕. ขั้นกำรสรุปและรำยงำนผล 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ/อุปสรรค 
มีการรายงานผลการความก้าวหน้าของผู้เรียน
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

   

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ................................................................ ............ 
................................................................................................. ............................................................................  
..................................................................... ........................................................................................................  
................................................................................................. ............................................................................ 
 



 
 

 
 

๖. ขั้นกำรส่งต่อ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหำ/อุปสรรค 
มีการส่งต่อผู้เรียนให้ได้รับได้รับบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสม 
 

   

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................ 
................................................................................................. ............................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บันทึกกำรนิเทศ 
 

ชื่อ.............................................นำมสกุล........................................ผู้รับกำรนิเทศ 
 

ว/ด/ป รำยกำรนิเทศ ข้อเสนอแนะ ผู้นิเทศ ผู้รับกำรนิเทศ หมำยเหตุ 
  

 
 

 
 

    

  
 
 
 

 

    

  
 
 
 

 

    

  
 
 
 

 

    

  
 
 

 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

      
 



 
 

 
 

คณะบรรณำธิกำรกิจ 
 
๑. นายชลิต    วิพัทนะพร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมหาสารคาม 

๒. นายรุ่งโรจน์    นิ่มนวลเกตุ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม 

๓. นายเจริญ    แจ่มใส  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสมุทรสาคร 

๔. นายสุรพล    เสนบุญ   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕. นายวรทัศน์    รุ่งเรือง   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
๖. นางสาวอ าพร   ราชติกา   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี 
๗. นางสาวอรวรรณ   เจือจาน  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 
๘. นางคลอรีน   คุณารักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

๙.นางสุคนธ์    ผาสุก  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

๑๐.นางสาวคณิตศาสตร์ บุญพันธ์  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

๑๑.นายสมาน    ทวีเลิศ   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม 
๑๒.นางสาวดวงรัตน์   ยาแสง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๓.นายสุวิทย์    อินต๊ะวิกุล  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๔.นางสาวนิรบล   หลักหาญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น  

๑๕.นางสาววิชชุนันท์   เชื้อเจริญ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น 

๑๖.นางสาวสุพัตรา   นามวงค์  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 

๑๗.นางสาวภทรพร   เล็กประเสริฐ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสมุทรสาคร 

๑๘.นางวาสนี              วิพัทนะพร           ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมหาสารคาม 

๑๙.นางอุบลรัตน์   น านาผล  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ออกแบบปก 

      นางสาวพลอย        พิมพ์ศรี                ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมหาสารคาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


