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แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล  

(Individualized Education 

Program : IEP) 

(ผศ.ดร.จรรยา  ช่ืนเกษม  ม.ราชภฎัสวนดุสิต) 
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ความหมาย IEP 

•  แผนซึง่ก าหนดแนวทางการจดัการศกึษา 

    ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 

    (Special needs) ของคนพกิาร ตลอดจน 

    ก าหนดเทคโนโลยสี ิง่อ านวยความสะดวก สือ่ 
บรกิาร และความชว่ยเหลอือืน่ใดทางการศกึษา 

   เป็นเฉพาะบคุคล 

 
(พรบ.การจัดการศกึษาส าหรับคนพกิาร พ.ศ.2551) 
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IEP คอือะไร ในอเมริกา 

• IEP คอื หัวใจของการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพเิศษทุกคน แต่ IEP ไม่ใช่
หลกัสูตร IEP เป็นแผนการจัดการศึกษาที่เป็น
แนวทางให้ครูและผู้ทีเ่กีย่วข้องด าเนินการจัด
กจิกรรมการเรียนการสอน และพฒันาเด็ก ตาม
แผนทีก่ าหนด (IDEA, 2004) 



4 

กฎหมายของอเมริกา 

• IDEA (Individuals with Disabilities Education Act) (P.L.101-
476) 

• กฎหมายนีค้รอบคลุมบทบาทของ ครู ผู้บริหาร นักวชิาการ ผู้ที่
เกีย่วข้องกบัเด็กทีมี่ความต้องการพเิศษ รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เพือ่การจัดการศึกษาทีเ่หมาะสม ในทุกรัฐ ทั้งนี ้การจัดการศึกษาที่
เหมาะสม จะมุ่งเน้นทีก่ารจัด IEP ทีเ่หมาะสมเป็นหลกัทีเ่ด็กทุกคน
เข้าถึง (Acess) ได้อย่างทัว่ถึง 
 

ทีม่า: Principal Mc Langhlin, J.M.,(/2004). Know About,What Every Needs to Specila 
Education. 2nt .CA : Corwin Press. 
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กฎหมายในประเทศไทย 

รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

• มาตรา 43 สทิธเิสมอกนั   
   รับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี 
• มาตรา 55 สทิธไิดรั้บสิง่อ านวย 
   ความสะดวก  
• มาตรา 80 วรรคสอง รัฐตอ้ง 
   สงเคราะห ์ ใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ ี
   และพึง่ตนเองได ้
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มาตรา 10  จัดการศกึษาใหอ้ยา่งทัว่ถงึและมคีณุภาพโดย 
                ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย  
มาตรา 22  ถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีส่ดุ  
มาตรา 24  สอดคลอ้งกบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
มาตรา 28 จัดใหห้ลากหลาย เพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 
ทีป่รบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 
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ท าไมต้องท าIEP 

 
 
เพราะ- เดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละคนมีความแตกต่างกนั             

ทั้งในดา้นทกัษะและความสามารถ จนไม่สามารถจดั
หลกัสูตรเดียวเหมาะกบัทุกคนได ้
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เหตุผลในการจัดท า IEP (ต่อ) 
• การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กทีมี่ความต้องการพเิศษหรือเด็กที่

มีความสามารถพเิศษน้ัน จะเปรียบเทยีบอตัราความก้าวหน้าของตัว
เด็กเอง ไม่ใช่เปรียบเทยีบกบัเพือ่นร่วมช้ัน 

• กฏกระทรวงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการให้คนพกิารได้รับส่ิง
อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลอือืน่ไดทาง
การศึกษา พุทธศักราช 2545 โดยก าหนดให้มีการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลแก่เด็กทีมี่ความต้องการพเิศษโดยมีผลบังคบั
ใช้ 

• พรบ.การจัดการศึกษาส าหรับคนพกิาร พ.ศ.2551ก าหนดให้
สถานศึกษาในทุกสังกดัจัดท า ไออพี ี
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เหตผุลทีต่อ้งท า IEP (ตอ่) 
เด็กพเิศษมคีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 

1. สิง่อ านวยความสะดวก 
2. สือ่ 
3. บรกิาร 
4. ความชว่ยเหลอือืน่ใดทางการศกึษา 
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1. ส่ิงอ านวยความสะดวก 

• เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีช่วยใหน้กัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ สามารถเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสาร อาคารสถานท่ี 
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สิง่อ านวยความสะดวก 
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ลูกโลกมเีสียง คอื เป็นเคร่ืองอ่านลูกโลกที่
สามารถอ่านข้อมูลบนลูกโลกเป็นเสียงได้  
ทั้งในส่วนภูมศิาสตร์และวฒันธรรม  
ส าหรับผู้ซ่ึงทีม่คีวามต้องการจ าเป็นพเิศษ 

ทีต้่องเปลีย่นวธีิรับรู้ส่ือส่ิงพมิพ์ ผ่าน 

ลูกโลกมเีสียง 

แว นตาขยายภาพ 
 ส าหรับบุคคลทีม่คีวาม 
บกพร องทางการเห็นทีเ่ห็นเลอืนราง เพือ่ช
วยขยายภาพในการมองระยะใกล้  
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สวติซ์พูดได้  ใช้ส าหรับผู้ทีม่คีวามยากล าบาก
ในการเปล่งเสียงพูด หรือพูดไม่ได้ จ าเป็นต้อง
ใช้การส่ือสารเสริมและทางเลอืกอืน่เพือ่
ทดแทนภาษาพูด 

จานตดิช้อน  
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โทรศัพท์ขยายเสียง 
 เป็นโทรศัพท์ทีข่ยายเสียงให้ชัดเจน
ขึน้และตัดเสียงรบกวนได้ ใช้ส าหรับผู้ทีม่กีารได้
ยนิไม่เกนิ 90 เดซิเบล ที่จ าเป็นต้องมกีาร
ติดต่อส่ือสารกบัผู้อืน่ผ่านโทรศัพท์ 
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2. ส่ือ 

• วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองช่วยใหน้กัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ เกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
เกิดความเขา้ใจดีข้ึนและรวดเร็วข้ึน 
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 สือ่ 

วธีิรับรู้โปรแกรม TAB Player 
 ใช้ส าหรับผู้ทีม่คีวามต้องการจ าเป็น
พเิศษเปลีย่นส่ือส่ิงพมิพ์ผ่านหนังสือเสียง
อเิลก็ทรอนิกส์แบบมลัติมเีดยีระบบเดซีเพือ่ช่วยใน
การเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร และสาระการเรียนรู้ จาก
การฟังเสียงอ่าน และดูข้อความและภาพประกอบ
ช่วยพฒันาทกัษะในการ ฟัง อ่าน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
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3.บรกิาร 

• การสอนเสรมิ   
• กายภาพบ าบดั 
• กจิกรรมบ าบดั   
• แกไ้ขการพดู 
• ดนตรบี าบดั    
• ศลิปะบ าบดั 
• การประเมนิทาง จติวทิยาและทักษะ 
   ดา้นตา่งๆ 
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4.ความชว่ยเหลอือืน่ใดทางการศกึษา 

• การปรับเนือ้หา หลักสตูร 
   เทคนคิการสอน  
• การประเมนิส าหรับคน 
   พกิารแตล่ะบคุคล 
• การจัดอาสาสมัคร 
• การแนะแนวครอบครัว 
• การฝึกอบรมทกัษะดา้น 
   อาชพี 



ไออีพี มีประโยชน์กบัใคร 

• ตวัผู้เรียน 

• ผู้ปกครอง 

• ครู 

• ผู้บริหาร/สถานศึกษา 

19 
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ประโยชน ์

•  ผูเ้กีย่วขอ้งทกุคนตระหนกัและรบัผดิชอบตอ่การ 

     จดัการศกึษาและผลของการจดัการศกึษา 

•  ผูเ้ก ีย่วขอ้งทกุคนเกดิความเขา้ใจวา่เด็กทีม่คีวาม 

    บกพรอ่งหรอืพกิารตอ้งการ การศกึษาเฉพาะบคุคล 

• พอ่ แม ่หรอืผูป้กครองมสีว่นรว่มในการวางแผน 

    การจดัการศกึษาเฉพาะบคุคลส าหรบัเด็กต ัง้แต ่

    เร ิม่ตน้เขา้รบับรกิารทางการศกึษา 
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•  IEP ชว่ยใหท้างโรงเรยีนหรอืหนว่ยงานที ่

  เกีย่วขอ้งมแีนวทางในการจดัหาหรอืจดั 

  บรกิารเสรมิไดอ้ยา่งเหมาะสม 

•  IEP นบัไดว้า่เป็นการประกนัวา่การจดั 

   การศกึษาทีจ่ดัใหเ้ป็นแนวทางทีม่ ี 

    ประสทิธภิาพ 

ประโยชน ์(ตอ่) 
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ข ัน้ตอนการจดัท า IEP 

1. แตง่ต ัง้คณะกรรมการผูจ้ดัการท า IEP 

 *  คณะกรรมการจดัท า IEP มจี านวนไมน่อ้ยกวา่  

          3 คน โดยบคุคลหลกั 3 คน คอื 

     - ผูบ้รหิารสถานศกึษา หรอืผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

     - บดิา มารดา / ผูป้กครอง/ผูด้แูลคนพกิาร 

   - ครปูระจ าช ัน้ / ครแูนะแนว/ครกูารศกึษา
พเิศษ/ครทูีร่บัผดิชอบดา้นการศกึษาพเิศษ 

      นกัวชิาการ / นกัวชิาชพี /ผูเ้รยีน 
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คณะกรรมการจดัท ามหีนา้ที ่ 

• ประเมนิระดบัความสามารถในปจัจบุนั และ 

  ความตอ้งการจ าเป็นพเิศษ 

• วางแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล 

• ประชุมประเมนิ ทบทวน ปรบัแผน จดัท า
รายงานผลปีละ 2 คร ัง้ 
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ข ัน้ตอนการจดัท า (IEP) 

2 . การรวบรวมขอ้มลู 

      ขอ้มลูเบือ้งตน้ 

  -  ขอ้มลูสว่นตวั 

  -  ขอ้มลูสขุภาพ/ความบกพรอ่ง 

  -  ขอ้มลูครอบครวั 

  -  ขอ้มลูการศกึษา 

  -  ขอ้มลูสวสัดกิารและสงัคมสงเคราะห ์
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3.การประเมนิความสามารถ 

 ขอ้มลูความสามารถปจัจบุนั :จดุเดน่ /จดุดอ้ย 
โดยใช ้ แบบประเมนิพฒันาการ แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ ์แบบทดสอบ         
-พฒันาการดา้นตา่งๆ :กอ่นการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

 -ผลสมัฤทธิด์า้นการเรยีน :การศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

4. จดัท าแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) 

5. จดัท าแผนการสอนเฉพาะบคุคล(IIP) โดยน า
จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ในIEP มาจดัท า 

6. จดักจิกรรมการเรยีนการสอนตาม IIP 

การจดัท า IEP (ตอ่) 
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สรปุบคุคลส าคญั 

ผูบ้รหิาร/ผูแ้ทน 

ครปูระจ าช ัน้ ผูป้กครอง 

ครปูระจ าวชิา 

แพทย,์พยาบาล 
ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง 
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หวัขอ้ใน IEP ประกาศตามกฎกระทรวง 

1. ขอ้มลูท ัว่ไป 

2. ขอ้มลูดา้นการแพทยห์รอืดา้นสขุภาพ 

3. ขอ้มลูดา้นการศกึษา 

4. ขอ้มลูอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

5. การก าหนดแนวทางการศกึษาและการวางแผนการ
จดัการศกึษาพเิศษ 

 -  ระดบัความสามารถในปจัจบุนั 

 -  เป้าหมายระยะยาว 1 ปี 

 -  จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

 -  การประเมนิผล 

 -  ผูร้บัผดิชอบ 
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สว่นประกอบของ IEP สพฐ.  

6. ความตอ้งการสิง่อ านวยความสะดวก สือ่ บรกิาร และความชว่ยเหลอื
อืน่ใดทางการศกึษา (คูม่อืส ิง่อ านวยความสะดวก...) 

 -  รายการและรหสั 

 -  ผูจ้ดัหา (ผูป้กครอง สถานศกึษา  

  สถานพยาบาล) 

 -  วธิกีาร 

  *  ขอรบัเงนิอดุหนนุเพือ่จดัซือ้ (ข) (ค) 

  *  ขอยมืสิง่อ านวยความสะดวกและสือ่ทางการศกึษา (ก) 

  *  ขอยมืเงนิเพือ่จดัซือ้ส ิง่อ านวยความสะดวก สือ่ และบรกิารทาง 

       การศกึษา (ก) (ค) 

 -  จ านวนเงนิทีข่ออดุหนนุ 

 -  เหตผุลและความจ าเป็น 

 -  ผูป้ระเมนิ 
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สว่นประกอบของ IEP สพฐ. (ตอ่) 
 

7. คณะกรรมการจดัท าแผนการจดั
การศกึษาเฉพาะบคุคล 

8. ความเห็นของบดิา มารดา หรอื
ผูป้กครอง 

7. คณะกรรมการจดัท าแผนการจดั
การศกึษาเฉพาะบคุคล 

8. ความเห็นของบดิา มารดา หรอื
ผูป้กครอง 

7. คณะกรรมการจดัท าแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบคุคล 

8. ความเห็นของบดิา มารดา หรอืผูป้กครอง 



ระดบัความสามารถในปัจจบัุน 

• ระดบัก่อนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

    - ประเมินทกัษะพฒันาการ : ทักษะพฒันาการ  

    

   ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

    - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / แบบฝึกหัด /แบบทดสอบ 
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การประเมินทกัษะพฒันาการเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

 

ทกัษะพฒันาการ 6 ดา้น 

• ทกัษะกลไกกลา้มเน้ือมดัใหญ่ /การเคล่ือนไหว 
• ทกัษะกลไกกลา้มเน้ือมดัเลก็ 
• ทกัษะการช่วยเหลือตนเองและสงัคมนิสยั 
• ทกัษะการพดูและการใชภ้าษา 
• ทกัษะการใชส้ติปัญญา/เตรียมความพร้อมทางวิชาการ 
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ตัวอย่าง    การประเมินก่อนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ทักษะกล้ามมัดใหญ่/มัดเลก็ 
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ภาษา/สงัคม/ช่วยเหลือตนเอง/วิชาการ 
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ตวัอยา่ง แบบทดสอบขั้นพ้ืนฐาน 
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ตวัอยา่งแบบทดสอบ 
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ตวัอยา่งแบบทดสอบ 
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ตวัอยา่งแบบทดสอบ 
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แผนการสอนเฉพาะบคุคล 
Individual Implementation Plan 

(IIP) 

ความหมาย 

 *  แผนการสอนทีจ่ดัข ึน้เป็นเฉพาะบคุคล
ส าหรบัผูเ้รยีน เพือ่ใหผู้เ้รยีนบรรลจุดุประสงค์
และเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นแผนการจดั
การศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) 
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กระบวนการจดัท า IIP 

1. น าจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมจาก IEP  : 
จดัท า IIP 

2. ก าหนดทกัษะ/วชิาทีจ่ะสอน : สอนอะไร 

3. ก าหนดวธิกีารสอน : สอนอยา่งไร 

4. การสอน : สอน – ทดสอบ – สอน -  ทดสอบ 
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สว่นประกอบของ IIP ทีส่ าคญั 

1. ชือ่ผูเ้รยีน 

2. เนือ้หา/ทกัษะทีส่อน 

 *  กลุม่สาระวชิา/ทกัษะพฒันาการทีจ่ะสอน
ผูเ้รยีนเพยีง 1 เร ือ่ง/ทกัษะ 

3. จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

 *  จดุประสงคย์อ่ยๆทีน่ ามาจากจดุประสงค์
เชงิพฤตกิรรม ทีร่ะบไุวใ้น IEP 
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สว่นประกอบของ IIP (ตอ่) 

4. วธิสีอน/สือ่ 

 *  วธิกีารด าเนนิการจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละสือ่
ประกอบการสอน เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ
ตรงตามจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมทีร่ะบไุวใ้น IIP 

5. สิง่เสรมิแรงทีใ่ช ้

 * สิง่เสรมิแรงและเงือ่นไขการเสรมิแรงทีเ่หมาะกบัผูเ้รยีน
เป็นเฉพาะบคุคล 

6. การประเมนิผล 

 *  ส ิง่ทีก่ าหนดวา่ผูเ้รยีนบรรลจุดุประสงคต์ามศกัยภาพ
และเป็นวธิกีารทีส่ามารถวดัได ้



การวดัผลประเมินผล 

 - วดัผลตามสภาพจริงเป็นหลกั 

 - วดัเนือ้หาทีส่อดคล้องกบัจุดประสงค์ใน IEP เท่าน้ัน 

 - ปรับวธีิการสอบ :  อ่านหรือเขียนข้อสอบให้เด็ก  แบ่งช่วงเวลาใน
การสอบ  

 - ใช้วธีิการประเมินผลทีย่ดืหยุ่น และสอดคล้องกบัสภาพความ
ต้องการพเิศษของเด็กแต่ละคน 

 - ก าหนดระเบียบเกีย่วกบัการวดัผลประเมินผลให้ชัดเจนจะได้น าไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การทบทวน IEP 

•  หาก ไออพี ีง่ายเกนิไปเด็กกจ็ะไม่ได้รับการพฒันาให้บรรลุศักยภาพ 

• หากไออพี ียากเกนิไปไม่สามารถปฏิบัติได้ เด็กเรียนไม่ได้ 
• ไออพี ีจะต้องสูงกว่าระดับความสามารถทีแ่ท้จริงเลก็น้อย เพือ่ให้

เด็กพฒันา 
• เด็กบางคนอาจไม่ต้องการ ไออพี ีอกีต่อไป เม่ือมีทกัษะอยู่ในระดับ

เดียวกบัเด็กปกติ เช่น เด็กแอลดี 
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การเล่ือนชั้นตาม IEP 

• การเลือ่นช้ันค านึงถึงประโยชน์ทีเ่ด็กจะได้รับมากทีสุ่ด ไม่ค านึงแต่
ความสะดวกของการบริหารจัดการ 

• การเลือ่นช้ันควรยดึวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมของเด็กเป็นหลกั 
ไม่ควรค านึงถึงแต่เนือ้หาวิชาทางวชิาการอย่างเดียว 

• เด็กทีมี่วุฒิภาวะในระดับเดียวกบัเด็กปกติแต่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอาจต ่ากว่าควรเลือ่นช้ันไปกบัเพือ่น อาจเรียนเนือ้หาที่ต ่ากว่า 

• การเลือ่นช้ัน สามารถเลือ่นช้ันไปตาม IEP 

• ควรให้เด็กได้เลือ่นช้ันไปกบัเพือ่นที่เขารักที่เขาสนิทเขาจะมี
ความสุขมากกว่าเรียนกบัคนอืน่ทีไ่ม่คุ้นเคย 
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   การเปล่ียนผา่น    ( ของฝากจากอเมริกา ) 
ควรพิจารณาวา่เดก็คนนั้นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชบ้ริการ 
 ช่วยเหลือช่วงเปล่ียนผา่นหรือการปรับพื้นฐานหรือไม่ ถา้จ าเป็น 
 ควรบรรจุบริการช่วยเหลือดงักล่าวไวใ้น IEP หรือไม่  
 1.  ตามกฎหมายการศึกษาพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ถา้เดก็อายยุา่งเขา้ 14 ปี ใน IEP ของเดก็จะตอ้งก าหนดช่วง 
  เปล่ียนผา่นระดบัการศึกษาของเดก็ไวด้ว้ย (เพราะอาย ุ14 ปี 
  เดก็จะตอ้งเปล่ียนไปอยูใ่นระดบั Junior high School หรือ 
  ม.ตน้) 



  

     2. ในบริการช่วยเหลือในช่วงเปล่ียนผา่นระดบัการศึกษาของ
เดก็ 

  คนนั้นจะตอ้งบรรจุขอ้ความเก่ียวกบัการช่วยเหลือในวชิา 
  ต่างๆ ท่ีเดก็ตอ้งเรียน 
 3.  ถา้เดก็อาย ุ16 ปี (หรือบางคนอาจจะอายตุ  ่ากวา่ 16 ปี ถา้ 
  ทีมจดัท า IEP ลงความเห็น) จะตอ้งใหเ้ดก็เขา้ร่วมท าแผน 
   IEP ดว้ย ตามกฏหมายสหรัฐอเมริกา 



ในการจดัท าแผนช่วงเปล่ียนผา่นหรือช่วงเช่ือมต่อน้ี  
  ทีม IEP ควรพิจารณาเร่ืองผลลพัธ์ในส่วนเร่ืองต่างๆ 4 เร่ือง 
  ต่อไปน้ี 
  1.  การท างาน 
  2. การศึกษาต่อจากระดบัมธัยมศึกษา 
  3.  การด ารงชีพอิสระ หรือบางคนจะเป็นความจ าเป็นท่ี 
            จะตอ้งอยูส่ถานสงเคราะห์ 
  หลงัจากพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ จึงร่วมกนั 
  พฒันาการสอนและบริการต่างๆ ใหเ้ดก็แต่ละคนทัว่ไปใหถึ้ง 
  ผลลพัธ์ท่ีวางไว ้
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