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ความเป็นมาของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีต้นกําเนิดที่สหรัฐอเมริกาโดยมีพัฒนาการตามลําดับดังนี้      
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  สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้  
กําหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กพิการอายุระหว่าง ๓ – ๒๑ ปีเพ่ิมมากขึ้น 
ต่อมาในเดือนตุลาคม ค.ศ.๑๙๙๐รัฐบาลกลางได้ออกกฎหมาย Individuals with Disabilities Education 
Act : IDEA (PL ๑๐๑-๔๗๖) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้กําหนดให้มีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแก่
เด็กพิการทุกคน โดยให้ความสําคัญกับผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง เพราะเชื่อว่าผู้ปกครองเป็นบุคคลสําคัญในการนํา
เด็กพิการเข้าถึงบริการทางการศึกษาตามที่กฎหมายให้สิทธิไว้ และมีส่วนสําคัญในการพัฒนาเด็กพิการร่วมกับ 
นักการศึกษา  
 ป๎จจุบัน สังคมโลกเกิดกระแสการยอมรับสิทธิ ความเท่าเทียมกันของมนุษยชน ข้อบ่งชี้สําคัญของ           
สิทธิความเท่าเทียมกัน คือ “สิทธิทางการศึกษา” ซึ่งเป็นข้อความที่ประกาศไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย         
สิทธิมนุษยชน  (Universal  Declaration  of  Human  Rights)  และได้รับการยืนยันอีกครั้งในปฏิญญาสากล
ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปวงชน  (World  Declaration  on  Education  for  All)  ซึ่งระบุว่าผู้ด้อยโอกาสทุกคน
มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาตามที่พวกเขาต้องการ  พ่อ แม่ผู้ปกครองมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับคําปรึกษา 
แนะนําเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพแวดล้อมและตามความต้อง การจําเป็นพิเศษของ        
คนพิการ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๓)   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ได้รับรองสิทธิ เสรีภาพ และคุ้มครองสิทธิของ
คนพิการไว้อย่างครอบคลุม โดยระบุในมาตราต่างๆ ดังนี้   

มาตรา ๓๐ วรรคสาม การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน  เรื่อง
ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได้ วรรคสี่ มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถ
ใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  ตามวรรคสาม  

มาตรา ๔๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วรรคสอง ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลําบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับ            
บุคคลอื่น  
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มาตรา ๘๐ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม  
(๑) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอ
ภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้อง
สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก            
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได้ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับคนพิการให้ได้รับสิทธิทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายสําคัญดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
มาตรา ๑๐ ระบุว่า การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา อารมณ์ สังคม               

การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มี
ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ   

การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา           
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ  

มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ(๑)             
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตาม มาตรา ๑๐ 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ            
โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ  

มาตรา ๖๐ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา (๓) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความจําเป็นในการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

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

และสถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นพิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา อารมณ์สังคม 



๓ 
 

การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือเด็กซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือ           
ไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิ ธีการ 
ที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจําเป็น            
เพ่ือประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

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

เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
(๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ 

ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจําเป็นพิเศษของบุคคลนั้น  
(๓) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการ

เรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละ
ประเภทและบุคคล  

มาตรา ๘ ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวง  

๔. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๐ ออกตามความในมาตรา ๑๐ วรรคสาม             
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ซึ่งกําหนดให้คนพิการ มีสิทธิ
ได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในแผนการ             
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

๕. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ ได้กําหนดองค์ประกอบ กระบวนการจัดทํา บุคคลที่เกี่ยวข้อง         
การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การทบทวน ปรับปรุงและความสําคัญของแผนการส่งต่อไว้อย่างชัดเจน     

๖. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการโดยมี
เปูาหมายสูงสุด คือ คนพิการทุกประเภทมีสิทธิได้รับการศึกษาและได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาตั้งแต่แรก
เกิดหรือแรกพบความพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด            
ทางการศึกษา และการจัดบริการทางการศึกษาให้กับคนพิการต้องจัดให้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง 
และเสมอภาค 

ด้วยเหตุจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ จึงต้อง
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จัดการศึกษาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็นพิเศษ โดยการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับคนพิการในวัยเรียนทุกคน 
ความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 ผดุง   อารยะวิญํู  ( ๒๕๔๒ )  ได้ให้ความหมายว่า เป็นแผนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดทําขึ้น โดยได้ร่วมมือและความยินยอมจากผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ  แผนนี้บรรจุเนื้อหาสาระของแต่ละคน เป็นแผนในระยะ  ๑  ปี  และมีการทบทวนแผน          
ทุกภาคเรียน 
 เบญจา   ชลธาร์นนท์ ( ๒๕๔๓ )   ได้ให้ความหมายว่า เป็นแผนการจัดการศึกษาซึ่งกําหนดแนวทาง
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของบุคคลพิการแต่ละบุคคล ตลอดจนกําหนดสิ่งอํานวย
ความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้เป็นเฉพาะบุคคล 
 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ( ๒๕๔๖ )  ได้ให้ความหมายว่า เป็นแผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ  ตลอดจนกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  
บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล   ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งใน      
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  ที่จะทําให้การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการจั ดการเรียนการสอนคน
พิการทุกประเภท 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( ๒๕๔๘ ) ให้ความหมายว่า เป็นแผนการให้บริการ
ทางการศึกษาพิเศษรายปี ที่จัดทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเป็น
รายบุคคล โดย พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทํา ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับระดับ
ความสามารถในป๎จจุบัน ตลอดจนกําหนดสิ่งอํานวยสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ให้เป็นเฉพาะบุคคล รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล  
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้นิยาม ไว้ว่า แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล หมายถึง แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของ
คนพิการ ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ( ๒๕๕๖ ) ได้ให้ความหมายว่า เป็นแผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล  

กล่าวโดยสรุป แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายความว่า  แผนการจัดการศึกษาที่จัดทําขึ้นให้
สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการเป็นเฉพาะบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูและคณะสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาให้คนพิการ                  
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในแผนจะต้องระบุระดับความสามารถในป๎จจุบัน เปูาหมายระยะยาว ๑ ปี จุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม เกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผล กําหนดเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตลอดจนมีการทบทวนปรับปรุงแผนตามความเหมาะสม 
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หลักการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

 กฎหมายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (Individuals with Disabilities Education Act : IDEA ) 
ดังกล่าวเบื้องต้น ระบุให้จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อการพัฒนาเด็กพิการทุกคน     โดยแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะต้องได้รับการปรับให้ตอบสนองความต้องการจําเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นเฉพาะ
บุคคลตามกระบวนการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ในกฎหมายฉบับดังกล่าวยังระบุถึง   หลักการ
เบื้องต้นตามกฎหมายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ๖ ประการ ได้แก่ 

๑.  เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษา (Zero reject) เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน รวมถึง      
คนพิการ ต้องได้รับการประเมินค้นหาอย่างเป็นระบบ การคัดกรอง และประเมินตั้งแต่แรกเกิด หลักการนี้           
เป็นการประกันความเท่าเทียมทางการศึกษา รวมไปถึงคนพิการด้วย ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการที่เหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพตามความต้องการจําเป็นพิเศษ   

๒. การไม่เลือกปฏิบัติในการตรวจวัดเพ่ือบ่งชี้และประเมิน (Nondiscriminatory identification and 
evaluation) โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินด้านต่างๆ ทุกด้าน โดยปราศจากอคติ และนักการศึกษา
จะต้องใช้กระบวนการและเครื่องมือที่หลากหลายในการประเมิน ซึ่งจะทําให้สามารถประเมินเด็กได้สอดคล้อง
กับสภาพที่แท้จริงมากท่ีสุด 

๓.  การให้บริการทางการศึกษาแบบให้เปล่าที่เหมาะสม (Free Appropriate Public Education : 
FAPE) โดยเด็กพิการทุกคนจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ที่สนองตอบต่อความต้องการจําเป็น
พิเศษ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และมีเอกสารต่างๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สามารถตรวจสอบกระบวนการจัด
การศึกษาของครูได้ด้วย  

๔. การจัดการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่มีขีดจํากัดน้อยที่สุด (The Least Restrictive Environment : 
LRE) ผู้เรียนพิการควรได้รับการจัดการศึกษาในห้องเรียนรวมกับเด็กทั่วไป โดยสถานศึกษาจะต้องจัดวางและมี
บริการ การช่วยเหลือที่เป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน ซึ่งจะทําให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งทักษะ
สังคมและเรียนรู้ในสถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับวัยวุฒิ เป็นการให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิต ในสถานการณ์
จริง อีกท้ังยังเป็นประโยชน์กับนักเรียนทั่วไปที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย 

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

๖.  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและคนพิการ (Parental and Student Participation) เป็นการให้
ผู้ปกครองและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การดําเนินการในการรับบริการการศึกษาพิเศษ และการตัดสินใจ
ที่เก่ียวข้องกับพวกเขา กฎหมายดังกล่าวให้ความสําคัญกับคนพิการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ  ผู้ปกครองและ
คนพิการในการจัดการศึกษา และได้มีการกล่าวถึงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะ
นําไปสู่การได้รับสิทธิต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคลเป็นหลัก  

นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาได้ให้หลักการของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ ดังต่อไปนี้ 



๖ 
 

Siegel (๒๐๐๒) กล่าวถึงหลักการในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลว่ามีหลักการ
ดังต่อไปนี้  

๑.  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
  ๒.  เมื่อเด็กได้รับสิทธิให้มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมประชุม

จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยเน้นที่การจัดการศึกษาพิเศษว่ าเป็นอย่างไร และจะมีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างไร 

  ๓. ผู้ปกครองและสถานศึกษาจะต้องลงความเห็นและลงนามร่วมกันในการจัดทําแผนการ          
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  ๔.  ถ้าผู้ปกครองต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดการศึกษา ต้องมีการนัดประชุม
หารือและลงความเห็น 

  ๕.  ผู้ปกครองสามารถร้องขอให้มีการนัดประชุมได้ตลอด หากพบป๎ญหาที่เกี่ยวกับพัฒนาการ
ของเด็ก ป๎ญหาในห้องเรียนหรือบริการต่างๆ  

  ๖. สถานศึกษาท่ีให้บริการต้องดําเนินการจัดหาบริการหรือสื่อเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ศรียา นิยมธรรม (๒๕๔๖) กล่าวถึง แนวคิดในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล มีหลักการ 

เบื้องต้น คือ 
  ๑. ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับบริการทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือ

คนทั่วไป เมื่อรัฐจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วไปแล้ว ก็ควรจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจําเป็น
พิเศษด้วย หากนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษไม่สามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษาที่รัฐจัดให้นักเรียน
ทั่วไปได้ ก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะจัดการศึกษาให้สนองต่อความต้องการของนักเรียนดังกล่าว  

  ๒. นักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษควรได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการบําบัด                   
การฟ้ืนสมรรถภาพทุกด้านโดยเร็วที่สุด ในทันทีที่ทราบว่านักเรียนมีความต้องการพิเศษ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียม
นักเรียนให้พร้อมที่จะเรียนต่อไป และมีพัฒนาการทุกด้านถึงขีดสูงสุด 

  ๓. การจัดการศึกษาพิเศษควรคํานึงถึงการอยู่ร่วมกันกับสังคมทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ             
การเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษจึงควรให้เรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปให้มากที่สุด 

  ๔. การจัดการศึกษาพิเศษ ต้องปรับให้เหมาะกับสภาพความเสียเปรียบของนักเรียนที่มีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษแต่ละประเภท  

  ๕. การศึกษาพิเศษและฟ้ืนฟูบําบัดทุกด้าน ควรจัดเป็นโปรแกรมให้เป็นรายบุคคลในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนบางอย่างอาจจัดเป็นกลุ่มเล็กสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง หรือมีความต้องการ
คล้ายคลึงกัน และอยู่ในระดับความสามารถใกล้เคียงกัน 

๖. การจัดโปรแกรมการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ควรเน้นที่ความสามารถ        
ของนักเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าที่จะคํานึงถึงความพิการหรือความบกพร่อง 
เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจว่า แม้ตนจะมีความบกพร่อง แต่ก็ยังมีความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้นัก เรียนสามารถ
ปรับตัวได้ดีขึ้น 



๗ 
 

  ๗.  การศึกษาพิเศษควรมุ่งให้นักเรียนมีความเข้าใจ ยอมรับตนเอง มีความเชื่อมั่น ช่วยตนเอง
ได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

สุทธิพร  วิจิตรพันธุ์ (๒๕๔๙) กล่าวว่า ลักษณะสําคัญของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่จัดทํา
ให้กับเด็กพิการนั้น มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

  ๑.  เด็กพิการแต่ละคนมีแผนการจัดการศึกษาที่ไม่เหมือนกัน และอาจจะเปลี่ยนแปลงได้  
  ๒.  การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้นจะมีเปูาหมายรายปี โดยกําหนด

จุดประสงค์ระยะยาวและจุดประสงค์ระยะสั้น  
  ๓.  ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะเชื่อมโยงการบริการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ

จําเป็นพิเศษของเด็กพิการแต่ละคน เช่น การบริการทางด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การบริการทางการศึกษา 
  ๔.  ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะต้องมีวิธีการประเมินผลประจําปี เพ่ือพิจารณา

ความก้าวหน้า 
  ๕.  ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะต้องระบุระดับความสามารถทางการศึกษาและ

พฤติกรรมของเด็ก โดยการประเมินผลทุกๆ ด้าน 
  ๖.  มีการแสดงกําหนดเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการให้บริการ 
  ๗.  แสดงเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการประเมินผลอย่างเหมาะสมตามแผน 
  ๘.  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นเอกสารที่พิสูจน์การยินยอมของโรงเรียนในการจัด

การศึกษาให้กับเด็กพิการ 
  ๙.  เป็นเครื่องมือสื่อสารในการกําหนดการจัดการศึกษาพิเศษให้กับเด็ก โดยเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง 
ประคอง  ผลพิชญานันท์ (๒๕๕๒)    กล่าวว่า  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นการจัดการศึกษา 

ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยยึดหลักที่ว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพ การจัดการเรียนรู้จะต้องจัดเนื้อหา สาระ และกิจกรรม ให้สอดคล้องกับ     
 ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสําคัญ มีหลักการในการจัดทํา 
ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  ต้องยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  ๒.  ต้องกําหนดกระบวนการพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ          

ให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของแต่ละบุคคล 
๓.  มุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษอย่างเต็มศักยภาพทุกด้าน 
๔.  บุคคลทุกฝุายที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน 

  ๕.  ต้องดําเนินการจัดทําตามกระบวนการอย่างครบถ้วนตามลําดับ ตั้งแต่การสํารวจ ศึกษา
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินและคัดแยก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและจัดทําแผน                
การเตรียมความพร้อม และการประเมินผล 



๘ 
 

  ๖.  ดําเนินการด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้  การจัด
กิจกรรมและการประเมินผลให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ตลอดจนมีการตรวจสอบได้ 

 
ดังนั้นหลักการของการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้น จะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายต่างๆ ที่คํานึงถึงสิทธิของคนพิการ ต้องมีการประเมิน และวางแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
ความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล ภายใต้ความร่วมมือของครู นักการศึกษา คณะสหวิชาชีพ 
ผู้ปกครองและคนพิการ  เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการ สามารถตรวจสอบ ปรับเปลี่ยน 
และประเมินผลโดยคํานึงถึงศักยภาพที่แท้จริงของคนพิการเป็นหลัก 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

๑.  เพ่ือให้คนพิการได้รับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามความต้องการจําเป็นพิเศษเป็นเฉพาะบุคคล 
๒.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสอบความก้าวหน้า  ทางการ

เรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน 
๓. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู คณะสหวิชาชีพ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมในการ

วางแผนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๔. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถวางแผนจัดบริการทางการศึกษา ตลอดจนจัดหาเทคโนโลยี  สิ่งอํานวย

ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของ
ผู้เรียน 
 
องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนให้บริการทางการศึกษาพิเศษ ที่จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องเป็นเฉพาะบุคคล  โดยความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและได้รับความ
เห็นชอบจาก บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน และมีการทบทวนแผนตามความเหมาะสม 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
๒. ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ 

 ๓. ข้อมูลด้านการศึกษา  
 ๔. ข้อมูลอื่นๆ ที่จําเป็น  

๕. การกําหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ  
๖. ความต้องการด้านสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ

ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
 ๗. คณะกรรมการจัดทําแผน 



๙ 
 

 ๘. ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน  
  

ประโยชน์ของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนที่จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษา

ตามศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยมีกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์ 
ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อผู้เรียน 
 

 ๑. ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ บําบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ บริการทางการศึกษา เต็มศักยภาพอย่างเป็น
ระบบและเหมาะสมกับความต้องการจําเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
 ๒. ผู้เรียนได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวง  
 ๓. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ การวัดและประเมินผล
ตลอดจนการปรับปรุงเปูาหมายในการจัดการศึกษาของตน 
 ๔.  ผู้เรียนได้รับการส่งต่อทางการศึกษา และด้านอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม 
 

ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
๑. ครูผู้สอนมีข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษ             

ของผู้เรียน 
๒. ครูผู้สอนรู้ขอบเขตความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
๓. ครูผู้สอนมีข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
๔. ครูผู้สอนวัดผลและประเมินผลการพัฒนาได้สอดคล้องกับเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
๕. ครูผู้สอนสามารถปรับแผนการจัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
๖. ครูผู้สอนสามารถจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ

ช่วยอื่นใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของผู้เรียน 
  

ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง  
๑. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาและรับรู้เปูาหมายในการพัฒนาบุตรหลาน 
๒. ผู้ปกครองสามารถขอรับขอขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 

บริการและความช่วยอื่นใดทางการศึกษา เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาบุตรหลานที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของบุตรหลานได้อย่างถูกต้อง 

๔. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล การปรับแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสม
กับศักยภาพของบุตรหลาน 
 ๕. ปกครองรับทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของบุตรหลาน ซึ่งสามารถนํามาวางแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุตรหลานได้อย่างมีเปูาหมาย 



๑๐ 
 

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

ในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน  
๓. สถานศึกษาสามารถวางแผนจัดบริการทางการศึกษา ตลอดจนจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก 

เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยอ่ืนใดทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ  ความ
ต้องการจําเป็นพิเศษของผู้เรียน 
 ๔. สถานศึกษามีข้อมูลในการกําหนดทิศทางการจัดการ การประสานความร่วมมือ และการส่งต่อผู้เรียน
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. สถานศึกษามีข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการจัดการศึกษาของผู้เรียน 
 

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

ประโยชน์ต่อคณะสหวิชาชีพ 
คณะสหวิชาชีพได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ วางแผน ประเมิน และ               

ร่วมพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 

  



๑๑ 
 

บทที่ ๒ 
กระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) เป็นแผนการ         
จัดการศึกษาที่จัดทําขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นเฉพาะบุคคล โดยการ              
มีส่วนร่วมของสถานศึกษา ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู  และคณะสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทําแผนการศึกษา
ให้ผู้เรียนเป็นลายลักษณ์อักษร กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก  เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้เป็นการเฉพาะบุคคล ตลอดจนมีการทบทวนปรับปรุงแผนตามความ
เหมาะสม ซึ่งมีกระบวนการดําเนินการ ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 ๑. ขั้นเตรียมการ 
 เมื่อพบว่าผู้เรียนมีป๎ญหาทางด้านการศึกษา สถานศึกษาควรดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ การรวบรวมข้อมูล  

รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์  การสอบถาม    
การสังเกต และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทําความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ            
สภาพป๎ญหาและร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือผู้เรียน  

 ๑.๒  การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา  
 ขออนุญาตผู้ ปกครองคั ดกรองผู้ เ รี ยน  โดย ใช้ แบบคัดกรองคนพิการทางการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และอาจใช้แบบคัดกรองของหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ของผู้เรียนที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

กรณีพบว่าผู้เรียนมีแนวโน้มว่ามีความบกพร่องควรแนะนําให้ผู้ปกครองนําส่งแพทย์ หรือนักวิชาชีพ
วินิจฉัยเพิ่มเติม 
 ๒.  ขั้นการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 การดําเนินการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สําหรับผู้เรียนแต่ละคน โดย
มีกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน ซึ่งประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน (๒) บิดา หรือมารดา หรือ
ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการ (๓) ครูประจําชั้น หรือครูแนะแนว หรือครูการศึกษาพิเศษ หรือครู ที่รับผิดชอบ
งานด้านการศึกษาพิเศษที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และหรือครูประจําวิชา 
คณะสหวิชาชีพตามความต้องการจําเป็นพิเศษของผู้เรียน 

           
  



๑๒ 
 

 ๒.๒ ตรวจสอบหรือการประเมินความสามารถพื้นฐาน  
คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทําการ

ตรวจสอบหรือการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (Student) ตามหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้/ทักษะการเรียนรู้ เพ่ือให้ทราบ  

จุดเด่น คือ ความสามารถหรือศักยภาพป๎จจุบันที่ผู้เรียนสามารถทําได้ในสาระการเรียนรู้ /ทักษะ      
การเรียนรู้   

 
จุดด้อย คือ สิ่งที่ผู้เรียนไม่สามารถทําได้ในสาระการเรียนรู้/ทักษะการเรียนรู้  
ทั้งนี้ควรตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐานจากสภาพจริงในหลายสถานการณ์ให้ครอบคลุม

ถึงบริบทด้านสิ่งแวดล้อม (Environments) ซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
ที่เอ้ือหรือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ด้านกิจกรรม (Tasks) ที่ผู้เรียนปฏิบัติได้หรือไม่ได้ในแต่ละ
วัน หรือไม่ได้รับการส่งเสริมในการทํากิจกรรม กิจกรรมนั้นเหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่ และด้านเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา(Tools)  ที่ผู้เรียนได้รับหรือยังไม่ได้รับ
ก่อนการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  และนําข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามความต้องการจําเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล                                                                                                                                                               

กรณีสถานศึกษาตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐานแล้วพบว่า ผู้เรียนมีความพร้อมในทุกสาระ
การเรียนรู้/ทักษะการเรียนรู้ให้ดําเนินการส่งต่อตามความเหมาะสมต่อไป 

 ๒.๓ จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 คณะกรรมการนําข้อมูลจากการต รวจสอบหรือประเมินความสามารถ พ้ืนฐาน มาจัดทํ า               
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๒  ในการ
กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ   ตลอดจนกําหนดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามความต้องการพิเศษของผู้เรียนให้คํานึงถึงบริบท 
ด้านผู้เรียน (Student)  ด้านสิ่งแวดล้อม (Environments) ด้านกิจกรรม (Tasks) และด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก  สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (Tools) ด้วย 
  

 ๓. ขั้นการน าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปใช้  
การนําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปใช้ ครูผู้สอนต้องดําเนินการ ดังนี้  
 ๓.๑ การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan :IIP) 

ครูผู้สอนนําจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เปูาหมายระยะสั้น) ที่กําหนดในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล  มาดําเนินการจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยการวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมการเรียนรู้           
ด้วยการเรียงลําดับกิจกรรมที่ง่ายไปสู่กิจกรรมที่ยากขึ้น  หรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมไปสู่กิจกรรมที่เป็นนามธรรม 
ให้เหมาะสมกับความต้องการจําเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล   



๑๓ 
 

๓.๒ การน าแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปใช้  

ครูผู้สอนนําแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งบันทึกหลัง  
การสอนและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง 

๔.   ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลประชุมเพ่ือประเมิน ทบทวน และปรับแผน

พร้อมจัดทํารายงานผลการเรียนรู้อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง โดยประเมินตามขั้นตอนดังนี้ 
 ๔.๑  การประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล  

  การประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล    เป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ ให้ทราบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ระบุไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคลฉบับนั้นหรือไม่ โดยประเมิน
ตามวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ระดับคุณภาพท่ีระบุไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
           ๔.๒  การประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) 
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ทําได้โดยประมวลผลการผ่านของจํานวน
แผนการสอนเฉพาะบุคคล และนํามาเทียบกับเกณฑ์และวิธีประเมินผลการผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เปูาหมายระยะสั้น)ที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
                  ๔.๓  การประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี 

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามเปูาหมายระยะยาว ๑ ปี โดยประมวลผลการผ่าน/ไม่ผ่าน
(จํานวน)จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เปูาหมายระยะสั้น)ของผู้เรียน และนํามาเทียบเกณฑ์การผ่านตามที่
สถานศึกษากําหนด   
                 ๔.๔ การประเมินผลการเรียนรู้และระดับคุณภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

การประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ทําได้โดยประมวลผลการผ่าน/ไม่ผ่าน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เปูาหมายระยะสั้น)ของทุกเปูาหมายระยะยาว ๑ ปี มาคํานวณหาค่าร้อยละ และนํามา
เทียบเกณฑ์การผ่านตามเกณฑ์ระดับคุณภาพของหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิการ 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ หรือหลักสูตรสถานศึกษา  

  ในกรณีที่ผู้เรียนมีพัฒนาการ หรือผลการเรียนรู้ต่ํากว่าหรือสูงกว่าเปูาหมายที่กําหนดไว้         
คณะกรรมการฯสามารถทบทวน ปรับแผนการสอนเฉพาะบุคคล จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เปูาหมายระยะยาว 
๑ ปี เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

 ๔.๕ การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ให้นําค่าร้อยละจากการประมวลผลการผ่าน/ไม่ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมาเทียบเกณฑ์

การผ่านตามเกณฑ์ระดับคุณภาพของหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ หรือหลักสูตรสถานศึกษา 
  



๑๔ 
 

๕.ขั้นการสรุปและรายงานผล 
การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้น  

สถานศึกษาต้องรายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียนตามแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้ปกครอง         
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง  

๖. ขั้นการส่งต่อ  
การส่งต่อผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละระดับชั้น หรือย้ายสถานศึกษา  ให้นําส่งแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาต่อไป 
หากผู้ เรียนต้องการรับบริการด้านอ่ืน เช่น ด้านอาชีพ ด้านการแพทย์  ด้านสังคม เป็นต้น                       

ให้สถานศึกษานําส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน   เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และให้สถานศึกษาพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนการให้บริการช่วงเชื่อมต่อตาม
ความต้องการจําเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นเฉพาะบุคคล 

จากข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็น
แผนภาพแสดงกระบวนการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้ดังนี้ 
 
  



๑๕ 
 

แผนภาพแสดงกระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  
กระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

T : กิจกรรม 

E : สิ่งแวดล้อม 

    T : สื่อ 

S : ผู้เรียน 

๔.ขั้นการประเมินผล 
การเรียนรู้ตามทักษะที่

ระบุในแผนการ 
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

๕.ขั้นการสรุปและ            
รายงานผล 

๖.ขั้นการส่งต่อ 

๔.๑ ประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

๔.๒ ประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

๔.๓ ประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี 

๔.๔ ประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

๔.๕ การตัดสินระดับผลการเรียนรู้ 

๑.ขั้นเตรียมการ 

 

๑.๑ การรวบรวมข้อมูล 

๑.๒ การคัดกรอง 
ประเภทความพิการทางการศึกษา 

๓.ขั้นการน าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคลไปใช้ 

๓.๑ การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 

๓.๒ การน าแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปใช้ 

๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

๒.๒ ตรวจสอบหรือการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 

๒.๓ จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล(IEP) 
 

๒.ขั้นการจดัท าแผน 
การจดัการศกึษา

เฉพาะบุคคล 

ทบ
ทว

น/
 ป

รับ
ปร

ุงแ
ผน

 



๑๖ 
 

 อย่างไรก็ตามวิธีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สําหรับสถานศึกษาอาจมีความแตกต่างกัน
ในส่วนของเนื้อหาตามโครงสร้างของหลักสูตรที่สถานศึกษาใช้ ดังนั้นวิธีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล รวมไปถึงการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใน
สถานศึกษาประเภทต่างๆ จะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งจะนําเสนอในบทต่อไป 
   
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

บทที่ ๓ 
การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในสถานศึกษา 

 

การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้สถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

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

๒. ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ เป็นข้อมูลของผู้เรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจ็บปุวยและการ
รักษาประกอบด้วย โรคประจําตัว ประวัติการแพ้ยา โรคภูมิแพ้ ข้อจํากัดอ่ืนๆ และผลการตรวจทางการแพทย์ 
 ๓. ข้อมูลด้านการศึกษา เป็นข้อมูลที่ผู้เรียนไม่เคยได้รับหรือเคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา  
จากศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  โรงเรียนเรียนร่วม  การศึกษาด้านอาชีพ  การศึกษา นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และอ่ืนๆ  
 ๔. ข้อมูลอ่ืนๆ ที่จําเป็น เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นข้อจํากัดหรืออุปสรรค
และส่วนที่จะสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านต่างๆ  

๕. การกําหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ เป็นการวางแผนการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนเป็นเฉพาะบุคคล  ซึ่งประกอบด้วย  ระดับความสามารถในป๎จจุบัน   เปูาหมายระยะเวลา ๑ 
ปี  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เปูาหมายระยะสั้น)   เกณฑ์และวิธีประเมินผล  และผู้รับผิดชอบ 

๖. ความต้องการด้านสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เป็นการระบุ รายการ รหัส สิ่งที่มีอยู่แล้ว  สิ่งที่ต้องการ ผู้จัดหา วิธีการ จํานวน
เงินที่ขออุดหนุน  เหตุผลและความจําเป็น  ผู้ประเมิน รวมรายการและจํานวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน  
 ๗. คณะกรรมการจัดทําแผน สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
สําหรับผู้เรียนแต่ละคนโดยมีกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน ซึ่งประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน 
(๒) บิดา  หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการ (๓) ครูประจําชั้น หรือครูแนะแนว หรือครูการศึกษา
พิเศษ หรือครูที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษ ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และหรือคณะสหวิชาชีพ ตามความต้องการจําเป็นพิเศษของผู้เรียน 
 ๘. ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน เป็นการลงความเห็นว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย
กับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อ  

ในคู่มือฉบับนี้ได้นําเสนอการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแยกเป็น ๓ กลุ่ม คือ  
๑. การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๒. การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วม 
๓. การจดัทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับสถานศึกษาเฉพาะความพิการ 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 
 
 

- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
- แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
- การวัดและประเมินผลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
- ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

และการวัดและประเมินผลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 
        

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

ค าอธิบาย 

 ►ชื่อสถานศึกษา ระบุศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

 ►ระดับ    ระบุ ระดับเตรียมความพร้อม (เนื่องจากบทบาทหน้าที่ของการให้บริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษมีระดับเตรียมความพร้อมเพียงระดับเดียว)     

 ►สังกัด  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ►เริ่มใช้แผนวันที่  ให้ระบุ  วัน  เดือน  ปี ที่ผู้ปกครองลงลายมือชื่อเห็นด้วยในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล  

►สิ้นสุดแผนวันที่  ให้ระบุวัน  เดือน  ปี  ที่สิ้นสุดปีการศึกษา  
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล ...................................................................................เพศ     ชาย   หญิง 
เลขประจําตัวประชาชน        -                          -                              -            -      
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 .................... 
ตําบล/แขวง ........................................อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .................................... 
รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ ........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............. .......... 
โทรสาร ......................................................E-mail address .................................................................. 
 



๒๐ 
 

ค าอธิบาย 

►ชื่อ-ชื่อสกุล ให้ระบุคํานําหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นางสาว)  พร้อมทั้งชื่อ และชื่อสกุลของผู้เรียน 

►เพศ  ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับเพศของผู้เรียน 

►เลขประจ าตัวประชาชน ให้ระบุเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักของผู้เรียน ตามทะเบียนบ้านหรือบัตร
ประจําตัวประชาชน 

►การจดทะเบียนคนพิการ  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
   ไม่จด หมายถึง ผู้ปกครองหรือผู้เรียนไม่ประสงค์จะจดทะเบียนคนพิการ 
   ยังไม่จด หมายถึง ยังไม่พร้อมที่จะจดทะเบียนคนพิการหรือกําลังดําเนินการ 
   จดแล้ว หมายถึง ผู้เรียนจดทะเบียนคนพิการเรียบร้อยและมีสมุดทะเบียนคนพิการหรือ
บัตรประจําตัวคนพิการ 

►เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.  ให้ระบุ  วัน เดือน ปีเกิดของผู้เรียนโดยเขียนชื่อเต็มของเดือน  และ พ.ศ. เช่น  ๒๔   
กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

►อายุ... ปี...  เดือน ให้ระบุอายุเต็มปีและเต็มเดือน เช่น อายุ ๔ ปี ๘ เดือน (นับถึงวันที่คณะกรรมการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลลงนาม) 

►ศาสนา ให้ระบุศาสนาที่ผู้เรียนนับถือตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม เป็นต้น 

►ประเภทความพิการ ให้ระบุประเภทของความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนดประเภท
และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้แก่  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  บุคคลที่ มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน  บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติป๎ญญา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ          
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  บุคคลออทิสติก  และบุคคลพิการซ้อน  

►ลักษณะความพิการ ระบุรายละเอียดลักษณะของความพิการที่ปรากฏชัดเจน เช่น 
๑. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  ลักษณะความพิการ ตาบอด หรือการเห็นเลือนราง  
๒. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ลักษณะความพิการ หูตึง หรือหูหนวก   
๓. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติป๎ญญา  ลักษณะความพิการ ดาวน์ซินโดรม  
๔. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  ลักษณะความพิการ แขนลีบขาลีบ 
๕. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ลักษณะความพิการ บกพร่องด้านการอ่าน ด้านการเขียน 

ด้านการคิดคํานวณ หรือหลายด้านร่วมกัน 
๖. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  ลักษณะความพิการ  พูดรัว พูดเร็วไม่เป็นคํา             

พูดติดอ่าง ปากแหว่งเพดานโหว่ 
๗. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  ลักษณะความพิการ ก้าวร้าว ก่อกวน  
๘. บุคคลออทิสติก  ลักษณะความพิการ มีพฤติกรรมซ้ําๆ กระตุ้นตนเอง  
๙. บุคคลพิการซ้อน ลักษณะความพิการ ตาบอดร่วมกับหูหนวก  



๒๑ 
 

►ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของบิดาที่ปรากฏตามหลักฐาน 

►ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของมารดาที่ปรากฏตามหลักฐาน 

►ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้ดูแลผู้เรียนในป๎จจุบัน 

►เกี่ยวข้องเป็น ให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้เรียน เช่น บิดา มารดา ปูุ ย่า ตา ยาย พ่ี ปูา น้า 
อา หรือ ผู้อุปการะ เป็นต้น 

►ที่อยู่ผู้ปกครองท่ีติดต่อได้ ให้ระบุที่อยู่ป๎จจุบันของผู้ปกครองซึ่งสามารถติดต่อได้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
 
 
๒. ข้อมูลด้านการแพทย์ หรือด้านสุขภาพ 

   โรคประจําตัว (ระบ)ุ  ..................................................................... 
   ประวัติการแพ้ยา (ระบุ)  .................................................................. 
   โรคภูมิแพ้ (ระบุ)  ........................................................................ 
   ข้อจํากัดอ่ืนๆ (ระบ)ุ  ............................................................ ........ 
   ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ) ................................................... 

 
ค าอธิบาย 
  ให้ทําเครื่องหมาย   ในช่อง  และระบุรายละเอียดด้านการแพทย์ หรือด้านสุขภาพของผู้เรียน   
 
 
๓. ข้อมูลด้านการศึกษา  

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



๒๒ 
 

ค าอธิบาย 
ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ และระบุข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง 
ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา  หมายความว่า  ไม่เคยได้รับการศึกษาในสถานศึกษา

และไม่เคยได้รับบริการทางการศึกษาใด ๆ 
 เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา  หมายความว่า  เคยได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือ
บริการทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งนี้ให้ระบุรายละเอียดโดยใส่เครื่องหมาย  ลงใน 
 ข้อความ ที่ตรงตามความเป็นจริงและกรอกข้อมูลในช่องว่าง โดยให้ระบุชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น และ พ.ศ. 
ให้ระบุปีการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับการศึกษา 
 
๔. ข้อมูลอ่ืนๆที่จ าเป็น ให้ระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นข้อจํากัดหรืออุปสรรค เช่น 
กลัวเสียงดัง ข้อจํากัดทางภาษา การใช้ภาษาถ่ิน ติดเกม ครอบครัวมีฐานะยากจน พ่อแม่หย่าร้าง  ฯลฯ และส่วน
ที่จะสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านต่างๆ เช่น มีความสามารถทางศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษา 
กีฬา ฯลฯ 

ในกรณีที่ผู้เรียนมีแนวโน้มว่ามีพัฒนาการเป็นไปตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
สําหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และมีความพร้อมในทักษะต่างๆ ควรได้รับการส่งต่อ
จากศูนย์การศึกษาพิเศษไปยังสถานศึกษาอ่ืน ให้ระบุว่า ผู้เรียนควรได้รับบริการการจัดทําแผนการเปลี่ยนผ่าน 
(Individual Transition Plan)  
 
๕. การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

ระดับ
ความสามารถใน

ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 
ระยะยาว ๑ ปี 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เป้าหมายระยะสั้น) 

เกณฑ์และ 
วิธีประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

     

 
การกําหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ หมายถึง การนําผลการ

ตรวจสอบและการประเมินตามแบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มสําหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ มากําหนดแนวทางการศึกษาและการวาง
แผนการจัดการศึกษาพิเศษ โดยระบุระดับความสามารถในป๎จจุบัน เปูาหมายระยะยาว ๑ ปี จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม (เปูาหมายระยะสั้น) เกณฑ์และวิธีประเมินผล และผู้รับผิดชอบการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลของผู้เรียนเพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว้ 



๒๓ 
 

ค าอธิบาย 
 

►ระดับความสามารถในปัจจุบัน ให้ระบุความสามารถของผู้เรียน ที่ได้จากผลการตรวจสอบและ
ประเมินตามแบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน ในหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็ก
พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยระบุตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 ทักษะ ให้ระบุทักษะที่จะพัฒนา เช่น ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฯลฯ ตาม
หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ทักษะ
ย่อย ให้ระบุทักษะย่อยให้สอดคล้องกับทักษะตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็ก
พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 เนื้อหา ให้ระบุเนื้อหาที่สอดคล้องกับทักษะย่อยตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
สําหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 จุดเด่น ให้ระบุชื่อผู้เรียนและพัฒนาการสูงสุดที่ผู้เรียนสามารถทําได้ระดับ ๔ ขึ้นไป ของแบบประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

จุดด้อย ให้ระบุชื่อผู้เรียน และพัฒนาการสูงสุดที่ผู้เรียนทําได้ต่ํากว่าระดับ ๔ ของแบบประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

กรณีผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับ        
เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ให้ระบุว่า “มีพัฒนาการสมวัย” หากเห็นว่าผู้เรียนมีความ
จําเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ ก่อน เช่น จําเป็นต้องพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนการพัฒนาทักษะทาง
สติป๎ญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  ให้ระบุในทักษะสติป๎ญญาหรือเตรียมความพร้อมวิชาการว่า            
“ยังไม่มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนา” ถ้าผู้เรียนมีความบกพร่องระดับรุนแรงในบางทักษะจนไม่สามารถพัฒนา
ได้ เช่น ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ มีลักษณะความพิการ ไม่สามารถ
เคลื่อนไหวในท่านอนหงาย ไม่สามารถควบคุมศีรษะและลูกตาตามเปูาหมายได้ (นอนนิ่ง สามารถกระพริบตาได้
เท่านั้น) ในทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ให้ระบุว่า “มีข้อจ ากัดด้านความพิการ ไม่สามารถพัฒนาทักษะนี้ได้”  

►เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี ให้นําพัฒนาการที่ผู้เรียนทําได้ตั้งแต่ระดับ ๓ ลงมา ที่เขียนเป็นจุดด้อย     
มากําหนดเป็นเปูาหมายที่จะพัฒนาภายในระยะเวลา ๑ ปี   โดยคํานึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้ 

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

 ๓. พัฒนาการที่คาดหวัง จากหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิการ          
ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
  



๒๔ 
 

 ในการกําหนดเปูาหมายไม่ควรกําหนดไว้สูงเกินไป เนื่องจากผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมาย 
หรือไม่ควรกําหนดต่ําเกินไป ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนไม่สนใจการเรียนรู้ เนื่องจากผู้เรียนสามารถบรรลุเปูาหมายได้ใน
เวลารวดเร็ว เปูาหมายระยะยาวนี้จะต้องมีการทบทวนและปรับแผนพร้อมจัดทํารายงานผลอย่างน้อยปีละ ๒ 
ครั้ง  

 ► จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  นําพัฒนาการที่คาดหวังที่ระบุไว้ในเปูาหมายระยะยาว ๑ ปี                    
มาวิเคราะห์งานให้เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเปูาหมายระยะยาว ๑ ข้อ จะประกอบไปด้วยจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมอย่างน้อย ๑ ข้อ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์งาน และศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งแต่ละจุดประสงค์         
เชิงพฤติกรรมจะมีองค์ประกอบที่สําคัญ ๓ ส่วน ดังนี้ 
 ๑. ระยะเวลา (ระบุเดือน ปีที่คาดว่าผู้เรียนจะผ่านเกณฑ์ที่กําหนด) 
 ๒. สถานการณ์ หรือเงื่อนไข 
 ๓. พฤติกรรมที่สามารถวัดได้ 

►เกณฑ์และวิธีประเมินผล ครูผู้สอนประเมินผลตามทักษะที่ระบุในแผนการสอนเฉพาะบุคคล     
โดยให้ผู้เรียนมีผลพัฒนาการผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐         
ของจํานวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด ในจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อนั้นๆ  

►ผู้รับผิดชอบ  ระบุชื่อ – ชื่อสกุล และตําแหน่งผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเปูาหมายระยะยาว ๑ ปี 
  



๒๕ 
 

๖. ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
 
ที ่
 

 
รายการ 

 
รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว สิ่งท่ีต้องการ จ านวนเงิน 
ที่ขอ 

อุดหนุน 

เหตุผลและ 
ความจ าเป็น 

ผู้ประเมิน ผู้จัดหา วิธีการ ผู้จัดหา วิธีการ 
(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) 

                  
 
 

รวมรายการที่ขอรับ     
การอุดหนุน 

 

รวมจ านวนเงินที่ขอรับ    
การอุดหนนุ 

 

 
 ความต้องการด้านสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา หมายถึง การระบุรายการของสิ่ง
อํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามคู่มือรายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่ อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามความต้องการจําเป็นพิเศษของผู้เรียนเฉพาะบุคคล โดยพิจารณา
จากจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  



๒๖ 
 

ค าอธิบาย 

 ► ที ่ ระบุตัวเลขแสดงลําดับที่ 

 ► รายการ  ระบุชื่อสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา สิ่งที่มีอยู่แล้ว และสิ่ งที่ต้องการ
ขอรับการอุดหนุน ตามคู่มือรายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการกา รศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  

 ► รหัส  ระบุรหัสตามคู่มือรายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  

 ► สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว / ผู้จัดหา วิธีการ  ระบุสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ได้รับจาก
ผู้ปกครอง  สถานศึกษา  สถานพยาบาลอ่ืน ๆ    โดยให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องใดช่องหนึ่งของผู้จัดหาและวิธีการที่ได้มา  ให้ตรงตามหมายเลขและรายละเอียดที่ระบุ
ไว้ในหมายเหตุใต้ตาราง 

 ► สิ่งที่ต้องการ /ผู้จัดหา วิธีการ  ระบุสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่
คณะกรรมการการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความต้องการจําเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้   
โดยให้ใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องใดช่องหนึ่งของผู้จัดหาและวิธีการที่ได้มา  ให้ตรงตามหมายเลขและรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมายเหตุใต้ตาราง 

 ► จ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน  ระบุจํานวนเงินที่ขอรับการอุดหนุนตามรายการสื่อ (บัญชี ข) บริการ (บัญชี ค) ที่ระบุไว้ในช่องรายการ ยกเว้นสิ่งอํานวยความ
สะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (บัญชี  ก)  ไม่ต้องระบุจํานวนเงิน              

 ► เหตุผลและความจ าเป็น  กรณีท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้ระบุเหตุผลและความจําเป็นที่ขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามรายการข้างต้น เช่น รายการไม้เท้าขาว  เหตุผลและความจําเป็น เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์นําทางให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้ด้วย
ตนเอง  เป็นต้น  

กรณีท่ีไม่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ระบุว่าไม่ขอรับเงินอุดหนุน 
  



๒๗ 
 
 
 

 ► ผู้ประเมิน  ระบุชื่อ-ชื่อสกุล และตําแหน่งของผู้ประเมิน ตัวอย่าง นางสาวมุตตา มีแก้ว : ครูประจําชั้น, นางสาวมุนิน มีตัวตน: นักกิจกรรมบําบัด เป็นต้น 

 ► รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน ระบุจํานวนรายการสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามความต้องการจําเป็นพิเศษของผู้เรียนที่ขอรับการอุดหนุนทั้งหมด 

 ► รวมจ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน ระบุจํานวนเงินรวมในช่องรายการจํานวนเงินที่ขอรับการอุดหนุนทั้งหมด (บัญชี  ข และ ค)  เป็นจํานวนตัวเลขและ
ตัวอักษร (ปีการศึกษาละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อคน) 
 
 
  



๒๘ 
 

๗. คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

๗. คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

ชื่อ    ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 
๗.๑ ..................................................... ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทน ................................. 
๗.๒ ..................................................... บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง ................................. 
                                         หรือผู้ดูแลคนพิการ 
๗.๓ ..................................................... ครูประจําชั้นหรือครูแนะแนว ................................. 
     หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูการศึกษาพิเศษ 
     หรือครูที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษ 
     ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
๗.๔ ..................................................... ............................................... ................................ 
๗.๕ ..................................................... ............................................... ................................. 

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

 
 
คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายถึง กลุ่มบุคคลที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้

เป็นคณะกรรมการในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า  ๓ คน ซึ่งจะขาด
บุคคลในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ไม่ได้ คือ    

๑.  ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน    

๒. บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการ 

๓. ครูประจําชั้น หรือครูแนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือครูการศึกษาพิเศษ หรือครูที่
รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย ส่วนบุคคลอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น 
ครูผู้สอนแต่ละทักษะการเรียนรู้  หรือคณะสหวิชาชีพ   รวมถึงผู้เรียนอาจร่วมเป็นกรรมการเพิ่มเติมได้ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ค าอธิบาย 

 ► ชื่อ  ให้ระบุชื่อ - ชื่อสกุลของคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 ► ต าแหน่ง ให้ระบุตําแหน่งของคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการ ครูประจําชั้น หรือครู           
แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือครูการศึกษาพิเศษ หรือครูที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย   หรือคณะสหวิชาชีพ รวมถึงผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

 ► ลายมือชื่อ  คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลลงลายมือชื่อ หลังจากท่ีได้ร่วม
ประชุมและเห็นชอบในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเรียบร้อยแล้ว 

 ► ประชุมวันที่  ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ประชุมจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 
   ๘. ความเห็นของบิดา มารดา  ผู้ปกครองหรือผู้เรียน 
     

  ๘. ความเห็นของบิดา มารดา  ผู้ปกครองหรือผู้เรียน 
  
              การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ฉบับนี้ 
 
     ข้าพเจ้า         เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   
 

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

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

 
ค าอธิบาย 

 

► ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พิจารณาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและใส่เครื่องหมาย  
 ลงในช่องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ  และระบุวันที่ เดือน ปีที่ลงลายมือชื่อ  
 
 

 
 



๓๐ 
 

การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 
ส่วนที่ ๑ 

 
ชื่อ-ชื่อสกุล  ..................................................................  ประเภทความพิการ .............................................. 
ปีการศึกษา................................   
ทักษะท่ีสอน..................................................................เนื้อหา ..................................................................... 
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี   .............................................................................................................................. 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่   ................... 
 

► ชื่อ-ชื่อสกุล ระบุคํานําหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นางสาว)  พร้อมทั้งชื่อ – ชื่อสกุล ของผู้เรียน 

► ประเภทความพิการ  ระบุประเภทของความพิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้  ๙  
ประเภท  ได้แก่  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติป๎ญญา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์  บุคคลออทิสติก  และบุคคลพิการซ้อน  

► ปีการศึกษา  ระบุปีการศึกษาตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

► ทักษะท่ีสอน ให้ระบุชื่อทักษะที่สอนตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

► เนื้อหา ให้ระบุเนื้อหาตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   

► เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี  นํามาจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

► จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่... นํามาจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

ส่วนที่ ๒ 
 
แผนที่.........เริ่มใช้แผนวันที่ .............................สิ้นสุดแผนวันที่............................ใช้เวลา.............  นาที 

 

► แผนที่  ลําดับที่ของแผนการสอนเฉพาะบุคคล  ของแต่ละจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

► เริ่มใช้แผนวันที่  ระบุวัน เดือน ปีที่เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลนั้น 

► สิ้นสุดแผนวันที่  ระบุวัน เดือน ปีที่สิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลนั้น 

► ใช้เวลา ระบุเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้งตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลนั้น 



๓๑ 
 

ส่วนที่ ๓ 
 
สาระส าคัญ

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

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

► สาระส าคัญ ระบุความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
 
ส่วนที่ ๔ 

 
จุดประสงค์ 
...................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 

► จุดประสงค์ ระบุพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนจากการใช้แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 
ส่วนที่ ๕ 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นนํา....................................................................................................................... .................................. 
ขั้นสอน......................................................................................... .............................................................. 
ขั้นสรุป................................................................................................ ....................................................... 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการนําสาระสําคัญที่ระบุไว้ข้างต้นมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้    

โดยใช้เทคนิค  วิธีการ สื่อ และนวัตกรรมที่หลากหลาย ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ และ
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ประกอบด้วย ขั้นนํา  ขั้นสอน  และขั้นสรุป เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของ          
แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

►ขั้นนํา    เป็นกิจกรรมการเตรียมความพร้อม หรือกระตุ้นความสนใจผู้เรียน เพ่ือนําเข้าสู่ขั้นสอนต่อไป 

►ขั้นสอน  เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค วิธีการ สื่อ และนวัตกรรมที่หลากหลาย  

► ขั้นสรุป เป็นการทบทวน สรุปความคิดรวบยอดจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของแผนการสอน
เฉพาะบุคคล 
  



๓๒ 
 

ส่วนที่ ๖ 
 

สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอ านวยความสะดวก/ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก/บริการ            
...................................................................................................................................................................  

 

► สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอ านวยความสะดวก/ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก/บริการ            
ระบุ สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอํานวยความสะดวก/ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก/บริการที่ผู้สอนใช้ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
ส่วนที่ ๗ 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
วิธีการ...................................................................................................................... .................................. 
เครื่องมือ...................................................................................... ............................................................. 
เกณฑ์การผ่าน................................................................................................................. .......................... 

 
เกณฑ์การวัดและประเมินผล  ให้ระบุรายละเอียด วิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การผ่านให้สอดคล้อง

กับจุดประสงค์ของแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

► วิธีการ  ให้ระบุวิธีการที่ผู้สอนนํามาใช้ในการวัดและประเมินผล เช่น การสังเกต การทดสอบ ฯลฯ 

► เครื่องมือ  ให้ระบุเครื่องมือที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้สอนสร้างขึ้นมาเพ่ือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้
สอดคล้องกับวิธีการวัดและประเมินผล เช่น     
  การสังเกต      – ใช้เครื่องมือ  คือ  แบบสังเกต 
  การฝึกปฏิบัติ  – ใช้เครื่องมือ   คือ  แบบบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติ 
                     การทดสอบ    – ใช้เครื่องมือ   คือ  แบบทดสอบ  
    ฯลฯ 

► เกณฑ์การผ่าน ให้ระบุเกณฑ์ระดับคุณภาพการผ่านที่ผู้รับผิดชอบคาดหวังตามจุดประสงค์ของแผนการสอน
เฉพาะบุคคล 
 

ส่วนที่ ๙ 
 
                                                                         ลงชื่อ.................................................... 

                                                                              (.................................................................) 
                                                                                                              ผู้รับผิดชอบ 

►  ให้ลงลายมือชื่อผู้ที่รับผิดชอบแผนการสอนเฉพาะบุคคล 



๓๓ 
 

ส่วนที่ ๑๐ 
 
ความเห็นผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................ . 
                                                                              (.................................................................)  
                                                                              ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

► ความเห็นผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาให้ความเห็น พร้อม         
ลงลายมือชื่อ ก่อนนําแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

        การประเมินผลการเรียนรู้ตามทักษะท่ีระบุในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 
 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เป็นการประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือนําไปปรับหรือทบทวนแผนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน พร้อมทั้งนําผลการ
เรียนรู้ไปเทียบเคียงพัฒนาการของผู้เรียนกับระดับคุณภาพตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
สําหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และมาตรฐานด้านผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล เป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แต่ละครั้งที่นําแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปจัดกิจกรรม   เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้หรือ         
มีพัฒนาการ ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพตามที่ระบุไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคลหรือไม่อย่างไร      
โดยประเมินตามวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ระดับคุณภาพท่ีระบุไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
 ๒. การประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
          การประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นการนําผลการประเมินการเรียนรู้  
ทั้งที่ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP) มาหาค่าร้อยละ โดยกําหนดการ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐  
 ๓. การประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายระยะยาว ๑ ปีและรายทักษะ 
          การประเมินผลการเรียนรู้ตามเปูาหมายระยะยาว ๑ ปีและรายทักษะ เป็นการนําผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ โดยกําหนดการผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ ๗๐  
 
 ๔. การสรุปผลการเรียนรู้ และระดับคุณภาพของผู้เรียนรายทักษะตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล                 
                  การสรุปผลการเรียนรู้ และระดับคุณภาพของผู้เรียนรายทักษะตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  ด้วยการนําจํานวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เปูาหมายระยะสั้น)ทั้งที่ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ของเปูาหมาย
ระยะยาว ๑ ปีแต่ละเปูาหมาย ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมาหาค่าร้อยละ แล้วนําค่าร้อยละ
ของจุดประสงค์ที่ผ่านไปแปลผลเป็นระดับคุณภาพ ตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็ก
พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่กําหนดไว้ในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
 



๓๕ 
 

แผนภาพแสดงแนวทางการประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในกรณีที่ผู้เรียนมีพัฒนาการ หรือผลการเรียนรู้ต่ํากว่าหรือสูงกว่าเปูาหมายที่กําหนดไว้ คณะ

กรรมการฯสามารถทบทวน ปรับแผนการสอนเฉพาะบุคคล จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เปูาหมายระยะยาว ๑ ปี 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

 
๕. ขั้นการสรุปและรายงานผล   
การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้น  สถานศึกษาต้อง

รายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียนตามแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้ปกครอง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง  

๖. ขั้นการส่งต่อ  
การส่งต่อผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละระดับชั้น หรือย้ายสถานศึกษา  ให้นําส่งแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาต่อไป 
หากผู้เรียนต้องการรับบริการด้านอื่น เช่น ด้านอาชีพ ด้านการแพทย์ ด้านสังคม เป็นต้น ให้สถานศึกษา

นําส่งแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน   เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่ 
 
 
 
 
 

  

 

การประเมินผลการเรียนรู้
ตามเป้าหมายระยะยาว     

๑ ปีและรายทักษะ 

จํานวนจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมตาม

เปูาหมายระยะยาวท่ี ๑ ผลการเรียนรู้ และระดับ
คุณภาพของผู้เรียน      

รายทักษะตามแผนการ  
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล                

ผ่านการประเมินการเรียนรู้จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม (ร้อยละของจุดประสงค์ที่ผา่น) 

จุดประสงค์ที๒่ 
 

จุดประสงค์ที่... 
 

การประเมินผลการเรียนรูต้าม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ตาม  IIP 

แผน (IIP) ที่ ๑ 

แผน (IIP) ที่ ๒ 
 

แผน (IIP) ที่.... 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

ทบ
ทว

น 
/ ป

รับ
ปร

ุง 

ทบทวน / ปรับปรุง 

ประเมินไม่ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ประเมินไม่ผ่านแผนการสอน 

จุดประสงค์ที๑่ 

จํานวนจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมตาม

เปูาหมายระยะยาวท่ี ๒ 

จํานวนจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมตาม

เปูาหมายระยะยาวท่ี.... 



๓๖ 
 

แบบบันทึกผลการเรียนรู้หลังการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 
 

ผู้เรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
เปูาหมายระยะยาว ๑ ปี........................................................................................................................... ............... 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เปูาหมายระยะสั้น) ข้อที่................................................................... .........................  
แผนที่..........................จุดประสงค์……………………………………….…………………………………………………………………… 
 

ครั้งที่/
ว.ด.ป. 

 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผลการเรียนรู้ 
(ระดับคุณภาพ) 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ พฤติกรรม/ป๎ญหา/แนวทางแก้ไข

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

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

     

 พฤติกรรม/ป๎ญหา/แนวทางแก้ไข
.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................  

     

 พฤติกรรม/ป๎ญหา/แนวทางแก้ไข
.....................................................................................................................  
................................................................................................................ ..... 

     

 

สรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
 

  ผ่าน คือ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนนั้นได้ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป  
                     (ครูผู้สอนควรนํากิจกรรมตามแผนมาทบทวนให้ผู้เรียนอย่างสม่ําเสมอ  เพื่อให้เกิดความคงที่ 
                      ของพฤติกรรม) 

ไม่ผ่าน คือ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนนั้นได้ในระดับคุณภาพ ต่ํากว่าระดับ ๔  
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ ของผู้เรียน 
 

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

ตัวอย่าง 
ระดับคุณภาพ ของผู้เรียน 
 

๕   หมายถึง   ทําได้ด้วยตนเอง 
๔   หมายถึง   ทําได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางวาจา   
๓   หมายถึง   ทําได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางท่าทางและวาจา 
๒   หมายถึง   ทําได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนร่วมกันทั้งทางกาย   
                  ท่าทาง และทางวาจา  
๑   หมายถึง   ทําไม่ได้ หรือไม่ยอมทํา 

 



๓๗ 
 

 
 

 
ค าอธิบาย  แบบบันทึกผลการเรียนรู้หลังการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 

 
 ผู้เรียน      ระบุคํานําหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นางสาว)  พร้อมทั้งชื่อ และชื่อสกุลของผู้เรียน 
 

           เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี  ระบุเปูาหมายระยะยาว ๑ ปี ที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ  
           บุคคล 
 
          จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น) ข้อที.่....  ให้ระบุลําดับข้อจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของ 
          เปูาหมายระยะยาว ๑ ปี  ที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
        
         แผนที่........... ให้ระบุลําดับที่ของแผนการสอนเฉพาะบุคคลของแต่ละจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

จุดประสงค์   ระบุพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการใช้แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

         - ให้ผู้รับผิดชอบ หรือผู้สอนบันทึกผลหลังการสอนทุกครั้ง  โดยบันทึกพฤติกรรม  ป๎ญหาของผู้เรียน     
ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) นั้นๆ พร้อมแนวทางแก้ไขที่จะ
นําไปใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

กรณีใช้แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) แผนเดียวกันหลายครั้ง หรือช่องบันทึกหลังการสอนไม่เพียงพอ 
สามารถจัดทําแบบบันทึกหลังการสอนเพ่ิมเติมได้ 

 
ผลการเรียนรู้ (ระดับคุณภาพ) 
- ผลการเรียนรู้  ให้ใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับคุณภาพ ให้ตรงกับผลการประเมินพฤติกรรมของ

ผู้เรียน 
 

         สรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  ให้ใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง      
      

    ผ่าน    คือ  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนนั้นได้ในระดับคุณภาพ  ๔ ขึ้นไป                      
      (ครูผู้สอนควรนํากิจกรรมตามแผนมาทบทวนให้ผู้เรียนอย่างสม่ําเสมอ  เพื่อให้เกิดความคงที่ของพฤติกรรม) 

  ไม่ผ่าน คือ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนนั้นได้ในระดับคุณภาพต่ํากว่า ๔  



๓๘ 
 

  แบบสรุปผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล……………………...................…...........ระดับ เตรียมความพร้อม  ปีการศึกษา…………….......………….. 
ทักษะ............................................................................................................................. .......................................  
เป้าหมายระยะยาว  ๑ ปี……………………………………………………………........................................……………………… 

  

    ผ่าน    คือ  ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของจํานวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
   ไม่ผ่าน คือ  ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ต่ํากว่าร้อยละ  ๗๐ ของจํานวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด  
 

 สรุปผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี  
 

                   จํานวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ทั้งหมด ………..ข้อ 
 ผ่าน…….........….ข้อ คิดเป็นร้อยละ……...........…… 
 ไม่ผ่าน……….….ข้อ 
(   ) ผ่าน     คือ ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของจํานวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมด 
(   ) ไม่ผ่าน คือ ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ต่ํากว่าร้อยละ  ๗๐ ของจํานวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมด 

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

   วิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย                                              ผู้บริหาร 

 
 

ข้อ
ที่ 

 
 

จุดประสงค ์
เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมาย
ระยะสั้น) 

 
ผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

 
รวม

จ านวน
แผน

ทั้งหมด 
 

 
รวม 

จ านวน 
แผนที่ 

ผ่าน/คิด
เป็นร้อย

ละ 

รวม 
จ านวน 
แผนที่ 
ไม่ผ่าน/
คิดเป็น
ร้อยละ 

 
ผลการเรียนรู้

ตาม
จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 
(เป้าหมาย
ระยะสั้น) 

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 ไม่
ผ่าน 

                 

                 

                 

                 



๓๙ 
 

ค าอธิบาย   แบบสรุปผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล………………………………...................…....... ระดับ เตรียมความพร้อม  ปีการศึกษา……………........... 
ทักษะ.............................................................................. ...................................................................................... 
เป้าหมายระยะยาว  ๑ ปี……………………………………………………………………........................................……………… 
 
 
ค าอธิบาย 

 
ชื่อ-สกุล  ระบุคํานําหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นางสาว)  พร้อมทั้งชื่อ และชื่อสกุลของผู้เรียน 
 
ปีการศึกษา   ระบุปีการศึกษาท่ีจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

          ทักษะ  ระบุทักษะตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิการ  
          ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖  ที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี  ระบุเปูาหมายระยะยาว ๑ ปีในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที ่
นํามาจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

 
   ผ่าน    คือ  ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของจํานวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
   ไม่ผ่าน คือ  ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ต่ํากว่าร้อยละ  ๗๐ ของจํานวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด  

 
 

ข้อ
ที ่

 
 

จุดประสงค์ 
เชิง

พฤติกรรม
(เป้าหมาย
ระยะสั้น) 

 
ผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

 
รวม

จ านวน
แผน

ทั้งหมด 
 

 
รวม 

จ านวน 
แผนที่ 
ผ่าน/
คิดเป็น
ร้อยละ 

รวม 
จ านวน 
แผนที่ 

ไม่
ผ่าน/
คิดเป็น
ร้อยละ 

 
ผลการ

เรียนรู้ตาม
จุดประสงค์

เชิง
พฤติกรรม 
(เป้าหมาย
ระยะสั้น) 

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 ไม่
ผ่าน 

                 

                 

                 



๔๐ 
 

 
ค าอธิบาย 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) ระบุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เปูาหมายระยะสั้น)  
ข้อที่นํามาจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล  

          ผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล  ระบุผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
แต่ละแผนการสอน  โดยทําเครื่องหมาย √  ลงในช่อง ผ่านหรือไม่ผ่าน   
รวมจ านวนแผนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน นับจํานวนรวมของแผนการสอนเฉพาะบุคคล  ที่มีผลการประเมินผ่าน/
ไม่ผ่าน 
จ านวนแผนที่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ นําผลรวมของจํานวนแผนการสอนเฉพาะบุคคล ที่ผ่าน มาหาค่า 
ร้อยละ โดยใช้สูตรในการคํานวณ ดังนี้ 
 

                                     รวมจํานวนแผนการสอนเฉพาะบุคคล ที่ผ่าน x  ๑๐๐ 
                                จํานวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลทั้งหมดของแต่ละจุดประสงค์ 
 

จ านวนแผนที่ไม่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ นําผลรวมของจํานวนแผนการสอนเฉพาะบุคคล ที่ไม่ผ่าน มาหา
ค่าร้อยละ โดยใช้สูตรในการคํานวณ ดังนี้ 
 

                                     รวมจํานวนแผนการสอนเฉพาะบุคคล ที่ไม่ผ่าน x  ๑๐๐ 
                                จํานวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลทั้งหมดของแต่ละจุดประสงค์ 
 

ผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม   ใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง ผ่านหรือไม่ผ่าน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

แบบสรุปผลการเรียนรู้และระดับคุณภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ชื่อ – ชื่อสกุล………………………..ประเภทความพิการ...................................................ปีการศึกษา…………… 

ทักษะ 

 
เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 

ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 

สรุปผลการเรียนรู้ 
จ านวน

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม
ทั้งหมด 
(ข้อ) 

จ านวน
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่ผ่าน 
(ข้อ)/คิดเป็น

ร้อยละ 

จ านวน
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที ่

ไม่ผ่าน (ข้อ)/
คิดเป็นร้อยละ 

ระดับคุณภาพ
รายทักษะ 

 
 

ทักษะ… (เป้าหมายที่ ๑)     
 (เป้าหมายที่ ๒)     
ทักษะ..... (เป้าหมายที่ ๑)     
 (เป้าหมายที่ …)    
รวมจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมดและที่ผ่าน/ไม่ผ่าน     

ระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ ตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖  

ระบบตัวเลข ระบบร้อยละ การแปลความหมาย 
๕ ๙๐-๑๐๐ ดีเย่ียม 
๔ ๘๐-๘๙ ดีมาก 
๓ ๗๐-๗๙ ดี 
๒ ๖o-๖๙ พอใช้ 
๑ ต่ ากว่า ๖๐ ปรับปรุง 

และมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล   
 ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

ระดับคุณภาพ 
ตามเกณฑ์การพัฒนา 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ระดับดีเยี่ยม ๕ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเปูาหมาย  ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป) 

ระดับดีมาก ๔ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเปูาหมาย  ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๘๐-๘๙) 

ระดับด ี ๓ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเปูาหมาย  ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๗๐-๗๙) 

ระดับพอใช้ ๒ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเปูาหมาย  ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๖๐-๖๙) 

ระดับปรับปรุง ๑ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเปูาหมาย  ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 (ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ต่ํากว่าร้อยละ  ๖๐) 



๔๒ 
 

ค าอธิบายรายละเอียด 
แบบสรุปผลการเรียนรู้และระดับคุณภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 
    ชื่อ-ชื่อสกุล…………………………..ประเภทความพิการ.......................................ปีการศกึษา………….. 
 
ค าอธิบาย 

►ชื่อ-ชื่อสกุล  ระบุคํานําหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นางสาว)  พร้อมทั้งชื่อ และชื่อสกุลของผู้เรียน 
 

►ประเภทความพิการ  ระบุประเภทของความพิการ จําแนกความพิการทางศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้  ๙  ประเภท  ได้แก่  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน  บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติป๎ญญา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  บุคคลออทิสติก  และบุคคลพิการซ้อน (ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล) 

 

►ปีการศึกษา   ระบุปีการศึกษาท่ีจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

ทักษะ 

 
เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
ตามแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) 

สรุปผลการเรียนรู้ 

จ านวน
จุดประสง

ค์เชิง
พฤติกรรม
ทั้งหมด 
(ข้อ) 

จ านวน
จุดประสง

ค์เชิง
พฤติกรรม

ที่ผ่าน 
(ข้อ)/คิด
เป็นร้อย

ละ 

จ านวน
จุดประสงค์

เชิง
พฤติกรรมที่ 

ไม่ผ่าน 
(ข้อ)/คิด

เป็นร้อยละ 

ระดับคุณภาพ
รายทักษะ 

 
 

ทักษะ… (เป้าหมายที่ ๑)     
 (เป้าหมายที่ ๒)     
ทักษะ..... (เป้าหมายที่ ๑)     
 (เป้าหมายที่ …)    
รวมจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมดและท่ี

ผ่าน/ไม่ผ่าน 
    

ระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  



๔๓ 
 

 
ค าอธิบาย 
 

     ► ทักษะ  ระบุทักษะตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

     ►เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี  ระบุเปูาหมายระยะยาวที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

     ►สรุปผลการเรียนรู้ 
 จ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมด   ระบุจํานวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมดของแต่ละ

เปูาหมายระยะยาว  ๑  ปี  ที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 จ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผ่าน  ระบุจํานวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้เรียนผ่านตาม  

ผลการเรียนรู้ 
 จ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ไม่ผ่าน  ระบุจํานวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้เรียนไม่ผ่าน

ตามผลการเรียนรู้ 
 ระดับคุณภาพรายทักษะ  ระบุระดับคุณภาพของจํานวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผ่านแต่ละทักษะ 

โดยใช้สูตรในการคํานวณ ดังนี้                  
              
                                        จํานวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผ่าน x  ๑๐๐ 
                                             จํานวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมด 
 

นําค่าร้อยละของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมรายทักษะที่ผ่านไปแปลผลเป็นระดับคุณภาพ ตามหลักสูตร
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖  
 

     ►ระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
นําค่าร้อยละของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมดของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ผ่านไปแปล

ผลเป็นระดับคุณภาพ ตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ และมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

และการวัดและประเมินผลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP ) 

                                 
ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมหาสารคาม  ระดับ เตรียมความพร้อม   
สังกัด สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
เริ่มใช้แผนวันที่  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๕   สิ้นสุดแผนวันที่   ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ-ชื่อสกุล  เด็กชายสุดหล่อ ขั้นเทพ  
 เลขประจําตัวประชาชน 
 การจดทะเบียนคนพิการ  
ไม่จด   ยังไม่จด     จดแล้ว      
 วัน/เดือน/ปีเกิด  ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑   อายุ ๓  ปี ๖  เดือน    ศาสนา พุทธ 

 ประเภทความพิการ บุคคลออทิสติก  
 ลักษณะความพิการ ไม่พูด กระตุ้นตนเอง เล่นกับผู้อื่นไม่เป็น มีพฤติกรรมซ้ําๆ 

 ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา      นายร่ํารวย  ขั้นเทพ 
 ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา   นางสุดสวย  ขั้นเทพ 
 ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง นายร่ํารวย  ขั้นเทพ เกี่ยวข้องเป็น บิดา  
 ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่   ๑๖๖ ตรอก/ซอย  ๑๒  หมู่ที่   -   ชื่อหมู่บ้าน/ถนน  นครสวรรค์ 
 ตําบล/แขวง  ตลาด   อําเภอ/เขต  เมือง   จังหวัด  มหาสารคาม 
 รหัสไปรษณีย์   ๔๔๐๐๐    โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๑๑๑๑๑  โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘๘ -๕๕๕๙๕๕๙ 
 โทรสาร  ๐๔๓-๗๑๑๑๑๑    e-mail  address   - 
 
๒. ข้อมูลด้านการแพทย์ หรือ ด้านสุขภาพ 
   โรคประจําตัว (ระบุ) .....................หอบหืด........................................ 
   ประวัติการแพ้ยา (ระบ)ุ ..................................................................... 
   โรคภูมิแพ้ (ระบุ) .................................................................................. 
   ข้อจํากัดอ่ืนๆ (ระบุ) ................ทานยาตามแพทย์สั่ง......................... 
    ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ) พัฒนาการช้า มีภาวะออทิซึม 

๔ - ๗ ๑ ๐ ๕ - ๐ ๐ ๗ ๐ ๑ - ๐ ๐ - ๙ 



๔๕ 
 

๓. ข้อมูลด้านการศึกษา  
  ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา 
  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 าเป็น   
 -  ฐานะทางเศรษฐกิจยากจน บิดา มารดา มีอาชีพค้าขาย 
 -  กลัวเสียงดังที่เป็นเสียงแหลม เช่น เสียงสว่าน เสียงเลื่อยไฟฟูา เสียงกบไสไม้ เสียงกริ่ง เป็นต้น 
 -  กลัวสัตว์ และสิ่งของที่มีลักษณะเป็นขนปุย เช่น สุนัขขนปุย แมว ไม้กวาดขนไก่ เป็นต้น 
 -  ชอบรถของเล่น (รถฮอตวิลล์) มาก ต้องเอามาโรงเรียนด้วยทุกวัน 
          -  มีความสามารถในการต่อเลโก้เป็นรูปต่างๆ และประกอบหุ่นยนต์ของเล่น 
 -  มีป๎ญหาเรื่องการรับประทานอาหาร คือ ไม่รับประทานอาหารที่เป็นลักษณะราดแกง ต้องแยกเป็น
    ข้าวและกับ 
 
 
  



๔๖ 
 

๕.  กําหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

๑.ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
มีพัฒนาการสมวัย 

- - - - 

๒.ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ทักษะย่อย  การใช้มือ 
เนื้อหา การใช้นิ้ว 
จุดเด่น 
เด็กชายสุดหล่อ  ขั้นเทพ สามารถกําและบิดวัตถุได้ 
หยิบวัตถุโดยใช้นิ้วหัวแม่มือร่วมกับนิ้วอ่ืนๆได้ 
จุดด้อย 
เด็กชายสุดหล่อ ขั้นเทพ ไม่สามารถหมุนเปิด-ปิด
วัตถุได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ 
เด็กชายสุดหล่อสามารถหมุน
เปิด-ปิดวัตถุได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕  
เมื่อกําหนดของเล่นที่มีปุุมต่างๆให้ 
เด็กชายสุดหล่อสามารถบิดหรือหมุนปุุม
ต่างๆจากของเล่นได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจํานวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
นางนิ่มนวล 

โสภา 
ครูประจําชั้น 

 



๔๗ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

  ๑.๒ ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  เมื่อ
กําหนดสถานการณ์ให้เปิดหรือปิดประตูลูกบิด 
เด็กชายสุดหล่อสามารถหมุนลูกบิดเพื่อเปิด-ปิด
ประตูได้  

สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจํานวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
 

นางนิ่มนวล 
โสภา 

ครูประจําชั้น 

๑.๓ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อ
กําหนดให้วัตถุท่ีมีฝาเกลียวขนาดต่างๆกันให้
เด็กชายสุดหล่อ สามารถหมุนเปิด-ปิดวัตถุได้ 

สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจํานวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 

นางนิ่มนวล 
โสภา 

ครูประจําชั้น 
ทักษะย่อย  การประสานสัมพันธ์ 
ระหว่างตากับมือ 
เนื้อหา การป๎้น 
จุดเด่น 
เด็กชายสุดหล่อ  ขั้นเทพ สามารถป๎้นดินน้ํามัน
แล้วคลึงเป็นเส้นยาวได้ 
จุดด้อย 
เด็กชายสุดหล่อ ขั้นเทพ ไม่สามารถป๎้นดิน
น้ํามันแล้วคลึงเป็นก้อนกลมได้  

 
 
 
 
 
 
 
๑. ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ 
เด็กชายสุดหล่อ สามารถป๎้นดิน
น้ํามันแล้วคลึงเป็นก้อนกลมได้ 

 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อ
กําหนดให้ใช้มือคลึงดินน้ํามัน เด็กชายสุดหล่อ
สามารถเคลื่อนไหวมือเป็นวงกลมได้ 

 
 
 
 
 
 
 
สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจํานวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
นางนิ่มนวล 

โสภา 
ครูประจําชั้น 

 
 



๔๘ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เปูาหมายระยะเวลา ๑ ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เปูาหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

  ๑.๒ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อ
กําหนดให้ป๎้นดินน้ํามันโดยคลึงเป็นก้อนกลม 
เด็กชายสุดหล่อสามารถคลึงดินน้ํามันเป็นก้อน
กลมได้  

สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจํานวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
 

นางนิ่มนวล 
โสภา 
ครูประจําชั้น 

๓.ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน 
มีพัฒนาการสมวัย 

- - - - 

๔.ทักษะการรับรู้ 
และแสดงออกทางภาษา 
ทักษะย่อย  การแสดงสีหน้าท่าทางและคําพูด 
เนื้อหา การออกเสียงคําและการใช้คําพูด 
จุดเด่น 
เด็กชายสุดหล่อ  ขั้นเทพ สามารถแสดงสีหน้า 
ท่าทางต่อคําพูด หรืออารมณ์ต่อสิ่งเร้าภายนอก 
และภายในได้เหมาะสม 
จุดด้อย 
เด็กชายสุดหล่อ ขั้นเทพ ไม่สามารถออกเสียง
คําได้ถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ 
เด็กชายสุดหล่อ สามารถออก
เสียงคําได้ถูกต้อง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจํานวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางนิ่มนวล 
โสภา 
ครูประจําชั้น 



๔๙ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

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

สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจํานวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 

นางนิ่มนวล 
โสภา 
ครูประจําชั้น 

๑.๓ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อ
กําหนดรูปภาพพร้อมออกเสียงคําที่ผสมสระ อา 
อี อู โอ โดยไม่มีตัวสะกด เด็กชายสุดหล่อ 
สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง 

สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจํานวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
 

นางนิ่มนวล 
โสภา 
ครูประจําชั้น 

๕.ทักษะสังคม 
มีพัฒนาการสมวัย 

- - - - 

๖.ทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการ 
ยังไม่มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนา 

- - - - 

 
  



๕๐ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

๗. ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับ 
เด็กออทิสติก 
ทักษะย่อย  การแสดงออกทางภาษา 
เนื้อหา การแสดงออกทางภาษา 
จุดเด่น  สามารถปฏิบัติตามคําสั่งได้ 
จุดด้อย ไม่สามารถบอกความต้องการของ
ตนเองได้ 

๑. ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
เด็กชายสุดหล่อ สามารถบอก
ความต้องการของตนเองได้ 

๑.๑ ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อ
ต้องการสิ่งของ เด็กชายสุดหล่อสามารถชี้สิ่งของ
ที่ต้องการได้  

สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจํานวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 
 

นางนิ่มนวล 
โสภา 
ครูประจําชั้น 

๑.๒  ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อ
ต้องการสิ่งของ เด็กชายสุดหล่อสามารถนําบัตร
ภาพมาแลกสิ่งของที่ต้องการได้  

สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ
๗๐ ของจํานวนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลทั้งหมด 

นางนิ่มนวล 
โสภา 
ครูประจําชั้น 

 



๕๑ 
 

๖.    ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  

 
ที ่

 
รายการ 

 
 รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว สิ่งท่ีต้องการ จ านวนเงิน 
ที่ขอ

อุดหนุน 

 
เหตุผลและความจ าเป็น ผู้ประเมิน ผู้จัดหา วิธีการ ผู้จัดหา วิธีการ 

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

๑. รายการตามบัญชี ก 
เครื่องช่วยสื่อสาร(โอภา) 

AN๐๑๐๖             - ผู้เรียนมีความสามารถใน
การฟ๎ง แต่ไม่สามารถพูด
สื่อสารได้ จึงเหมาะสําหรับ
เป็นการสื่อสารทางเลือก 

 
 
 
 
นางนิ่มนวล 

โสภา 
ครูประจําชั้น 

๒. รายการตามบัญชี ข 
เวลโก ้

BM๐๑๑๕             ๑,๐๐๐ ใช้ในการผลิตสื่อ เพื่อใช้ใน
การสอนการบอกความ
ต้องการของผู้เรียน 

๓. รายการตามบัญชี ค 
บริการฝึกพูดโดยครู 

CS๐๘๐๒             ๑,๐๐๐ เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การพูดเป็นคําเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนการสอน
เฉพาะบุคคล 

๔. รายการอื่นๆ - - - - - - - - - - - - - - - 
รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน      ๒ รายการ 

รวมจ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน (สองพันบาทถ้วน) 
   หมายเหต ุ               ผู้จัดหา     (๑)   ผู้ปกครอง                     (๒)   สถานศึกษา  (๓)    สถานพยาบาล/อ่ืนๆ 
     วิธีการ                (๑)  ขอรับการอุดหนุน                  (๒)   ขอยืม             (๓)    ขอยืมเงิน 



๕๒ 
 

๗.   คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
 ชื่อ                       ตําแหน่ง                      ลายมือชื่อ 
 ๗.๑ นายพุฒิภัทร จุฑาเทพ ผู้บริหารสถานศึกษา     
 ๗.๒ นายร่ํารวย   ขั้นเทพ บิดา  หรือผู้ปกครอง       
 ๗.๓ นางนิ่มนวล  โสภา ครูประจําชั้น     นิ่มนวล   
 ๗.๔   นางดอกฟูา  น่าดมดอม ครูการศึกษาพิเศษ   
 ๗.๕ นางสาวงดงาม อย่างไทย นักกิจกรรมบําบัด     งดงาม   
 ๗.๖ นายขยัน   หมั่นเพียร ครูศิลปะ        ขยัน 
        
 
         ประชุมวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.     ๒๕๕๕ 
 
 
๘.  ความเห็นของบิดา  มารดา  ผู้ปกครองหรือผู้เรียน 

     การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ฉบับนี้   

  ข้าพเจ้า         เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วย    
    

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



๕๓ 
 

แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individual Implementation Plan : IIP) 
 

ชื่อ-สกุล   เด็กชายสุดหล่อ ขั้นเทพ  ประเภทความพิการ  บุคคลออทิสติก 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ทักษะท่ีสอน   การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เนื้อหา    การใช้นิ้ว 
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี  ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ เด็กชายสุดหล่อสามารถหมุนเปิด-ปิดวัตถุได้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ ๑. ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  เมื่อกําหนดของเล่นที่มีปุุมต่างๆให้ 
เด็กชายสุดหล่อสามารถบิดหรือหมุนปุุมต่างๆจากของเล่นได้  
******************************************************************************* 
แผนที่ ๑ เริ่มใช้แผนวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๕ วันสิ้นสุดแผน ๑๕ มิ.ย .พ.ศ. ๒๕๕๕ ใช้เวลาครั้งละ ๓๐ นาที  
 
สาระส าคัญ 
 การบิดหรือหมุนไปในทิศทางต่างๆ 
จุดประสงค์ 

เด็กชายสุดหล่อ สามารถบิดหรือหมุนปุุมไปทางซ้ายและขวาได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน า 

       -  ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน และพาผู้เรียนร้องเพลง “ชูมือขึ้น แล้วหมุน” พร้อมกับทําท่า
ประกอบเพลง 
  -  ผู้สอนนําสติกเกอร์รูปรถฮอตวิลล์มาให้ผู้เรียนดู แล้วตกลงเงื่อนไขกับผู้เรียนว่า “ถ้าผู้เรียน
สามารถหมุนปุุมตามท่ีผู้สอนบอกได้ จะให้สติกเกอร์ ๑ แผ่น เพ่ือติดลงในสมุดสะสมฮอตวิลล์”  
 ขั้นสอน 
  -  ผู้สอนนําของเล่นที่มีปุุมสําหรับบิดหรือหมุนที่มีแสง สี เสียง มาให้ผู้เรียนดู พร้อมกับสาธิต
การหมุนปุุมไปทางด้านซ้ายและด้านขวา 
  -  ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนบิดหรือหมุนของเล่นต่างๆที่มีปุุม โดยมีลําดับการฝึกดังนี้ 
   ๑) จับมือทํา 
   ๒) ลดการช่วยเหลือลง 
   ๓) ให้ทําด้วยตนเอง 
  -  ผู้สอนให้ผู้เรียนบิดหรือหมุนของเล่นต่างๆที่มีปุุมด้วยตนเอง เมื่อผู้เรียนทําได้ให้กล่าวคําชม
ว่า “เก่งมาก” พร้อมกับปรบมือชมเชย 
  



๕๔ 
 

ขั้นสรุป  
  -  ผู้สอนสรุปกิจกรรมโดยทบทวนว่า “วันนี้สุดหล่อทํากิจกรรมอะไร” พร้อมบอกว่า “บิดหรือ
หมุนปุุม” และให้ผู้เรียนบิดหรือหมุนปุุมของเล่นตามที่ผู้สอนกําหนดให้ แล้วสรุปว่าทําได้หรือไม่ได้ ถ้าได้ให้สติก
เกอร์รูปรถฮอตวิลล์ตามข้อตกลง พร้อมกับปรบมือชมเชย 
         สื่อ /อุปกรณ์  

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

การวัดและประเมินผล 
    วิธีการ – การทดสอบโดยการปฏิบัติจริง 
 เครื่องมือ –แบบบันทึกผลการปฏิบัติ 
 เกณฑ์การประเมินผล – สามารถปฏิบัติได้ในระดับคุณภาพ ๔  ขึ้นไป  
  
 

 
 
 

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

    ครูประจําชั้น 
 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ตรวจสอบแผนการสอนเฉพาะบุคคลแล้ว สามารถน าไปใช้สอนได้ 
 

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

                    หวัหน้างานวิชาการ 
 
 
 
 



๕๕ 
 

แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
ชื่อผู้เรียน  เด็กชายสุดหล่อ ขั้นเทพ 
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ เด็กชายสุดหล่อสามารถหมุนเปิด-ปิดวัตถุได้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น) ข้อที่ ๑. ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕  เมื่อกําหนดของเล่น
ที่มีปุุมต่างๆให้ เด็กชายสุดหล่อสามารถบิดหรือหมุนปุุมต่างๆจากของเล่นได้ 
แผนที่ ...........๑............จุดประสงค์ เด็กชายสุดหล่อ สามารถบิดหรือหมุนปุุมไปทางซ้ายและขวาได้ 
 

ครั้งที่/ว.ด.ป. 

 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 
ผลการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑/๒๐พ.ค.๕๕ ผู้เรียนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร  ต้องสร้างความคุ้นเคยให้มากขึ้น    /  
๒/๓๐พ.ค..
๕๕ 

ผู้เรียนให้ความสนใจมากขึ้น ได้แนะนําให้ผู้ปกครองไปฝึกต่อเนื่องที่บ้าน   /   

๓/๑๐มิ.ย.๕๕ ผู้เรียนให้ความสนใจกิจกรรมดี  เพ่ิมกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ   /   
๔/๑๕มิ.ย.๕๕ ผู้เรียนให้ความสนใจกิจกรรมดี ได้แนะนําให้ผู้ปกครองไปฝึกต่อเนื่องที่บ้าน  /    
๕/๓๐มิ.ย.๕๕ ผู้เรียนให้ความสนใจกิจกรรมดี ได้แนะนําให้ผู้ปกครองไปฝึกต่อเนื่องที่บ้าน  /    
       
       

 
สรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
 
     / ผ่าน    คือ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนนั้นได้ในระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป  
  (ครูผู้สอนควรนํากิจกรรมตามแผนมาทบทวนให้ผู้เรียนอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้เกิดความคงที่ของพฤติกรรม) 

 
ไม่ผ่าน คือ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนนั้นได้ในระดับคุณภาพ ต่ํากว่าระดับ ๔  
 
 
 
 
 

 
 

 

ระดับคุณภาพ ของผู้เรียน 
 
๕   หมายถึง   ทําได้ด้วยตนเอง 
๔   หมายถึง   ทําได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางวาจา   
๓   หมายถึง   ทําได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนทางท่าทางและวาจา 
๒   หมายถึง    ทําได้โดยใช้การกระตุ้นเตือนร่วมกันท้ังทางกาย ท่าทาง และทางวาจา  
๑   หมายถึง   ทําไม่ได้ หรือไม่ยอมทํา 
 

 (ผู้รับผดิชอบเป็นผู้กําหนดระดับคณุภาพใหส้อดคล้องกับศักยภาพผูเ้รียน  การวัดและ



๕๖ 
 

แบบสรุปผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น) 
ชื่อ      เด็กชายสุดหล่อ ขั้นเทพ   ระดับ  เตรียมความพร้อม        ปีการศึกษา    ๒๕๕๕ 
ทักษะ  กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
เป้าหมายระยาว ๑ ปี  ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ เด็กชายสุดหล่อสามารถหมุนเปิด-ปิดวัตถุได้ 

ผ่าน   คือ  ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่านร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของจํานวนแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลทั้งหมด 

ไม่ผ่าน  คือ  ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของจํานวนแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลทั้งหมด 

 

สรุปผลการประเมินเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี 
 จํานวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ทั้งหมด …๓……..ข้อ 
 ผ่าน………๓…..ข้อ คิดเป็นร้อยละ……๑๐๐…… 
 ไม่ผ่าน……-….….ข้อ 
 

(  √ ) ผ่าน    ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของจํานวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมด 
(    ) ไม่ผ่าน ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่าน ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ของจํานวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมด 
 
 
 

แบบสรุปผลการเรียนรู้และระดับคุณภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

ข้อที่ จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 

ผลการเรียนรู้ 
ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

รวม
จ านว
นแผน
ทั้งหม

ด 

รวม
จ านวน
แผนที่
ผ่าน/
คิดเป็น
ร้อยละ 

รวม
จ านวน
แผนที่
ไม่ผ่าน/
คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการ
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 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑. ภายในเดือนกันยายน พ .ศ .๒๕๕๕  
เมื่อกําหนดของเล่นที่มี ปุุมต่างๆให้ 
เด็กชายสุดหล่อสามารถบิดหรือหมุน
ปุุมต่างๆจากของเล่นได้ 

√  √  √  √   √ ๕ ๔/๘๐ ๑/๒๐ /  

๒. ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  
เมื่อกําหนดสถานการณ์ให้เปิดหรือปิด
ประตูลูกบิด เด็กชายสุดหล่อสามารถ
หมุนลูกบิดเพื่อเปิด-ปิดประตูได ้

√  √  √  -   - ๓ ๓/๑๐๐ - /  

๓. ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
เมื่อกําหนดให้วตัถุทีม่ีฝาเกลียวขนาด
ต่างๆกนัให้เดก็ชายสุดหล่อ สามารถ
หมุนเปิด-ปิดวัตถุได ้

√  √  √   √  - ๔ ๓/๗๕ ๑/๒๕ /  

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

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



๕๗ 
 

 
ชื่อ-ชื่อสกุล....เด็กชายสุดหล่อ    ขั้นเทพ  ..    ประเภทความพิการ…บุคคลออทิสติก ปีการศึกษา…๒๕๕๕…….. 
 

 
 

ทักษะ 
 

 
เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 

ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 

สรุปผลการจัดการศึกษา 

จํานวน
จุดประสงค์      

เชิงพฤติกรรม
ทั้งหมด (ข้อ) 

จํานวน
จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 
ที่ผ่าน (ข้อ)/  

คิดเป็นร้อยละ 

จํานวน
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที ่

ไม่ผา่น (ข้อ) /
คิดเป็นร้อยละ 

 
ระดับคณุภาพ 

รายทักษะ 

ทักษะกล้ามเนื้อ 
มัดใหญ่ 

มีพัฒนาการสมวัย - - - - 

ทักษะกล้ามเนื้อ 
มัดเล็ก 

ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ 
เด็กชายสุดหล่อสามารถหมุนเปิด-ปิดวัตถุได้ 

๓ ๓/๑๐๐ -  

ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ เด็กชาย    สุดหล่อ 
สามารถป๎้นดินน้ํามันแล้วคลึงเป็นก้อนกลมได ้

๒ ๒/๑๐๐ - ๕ 

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจําวัน 

มีพัฒนาการสมวัย - - - - 

ทักษะการรับรูแ้ละ
แสดงออกทางภาษา 

ภายในปีการศึกษา๒๕๕๕ เด็กชาย    สุดหล่อ 
สามารถออกเส ียงคําได้ถูกตอ้ง 

๓ ๓/๑๐๐ - ๕ 

ทักษะสังคม มีพัฒนาการสมวัย - - - - 
ทักษะทางสติป๎ญญาหรือ
เตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ 

ยังไม่มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนา      - - - - 

ทักษะจําเป็นเฉพาะความ
พิการหรือทักษะจําเป็น
อื่นๆ 

ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เด็กชาย   สุดหล่อ 
สามารถบอกความต้องการของตนเองได ้

๒ ๑/๕๐ ๑/๕๐ ๑ 

รวมจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมดท่ีผ่าน/ไม่ผ่าน ๑๐ ๙/๙๐ ๑/๑๐  
 

ระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

๕ 
 

 
 
 
 



๕๘ 
 

ระดับคุณภาพ ตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 

ระบบตัวเลข ระบบร้อยละ การแปลความหมาย 
๕ ๙๐-๑๐๐ ดีเยี่ยม 
๔ ๘๐-๘๙ ดีมาก 
๓ ๗๐-๗๙ ดี 
๒ ๖๐-๖๙ พอใช้ 
๑ ต่ ากว่า ๖๐ ปรับปรุง 

 
และมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล   
 ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 

ระดับคุณภาพ 
ตามเกณฑ์การ

พัฒนา 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ระดับดีเยี่ยม ๕ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเปูาหมาย  ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป) 

ระดับดีมาก ๔ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเปูาหมาย  ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๘๐-๘๙) 

ระดับดี ๓ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเปูาหมาย  ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๗๐-๗๙) 

ระดับพอใช้ ๒ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเปูาหมาย  ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๖๐-๖๙) 

ระดับปรับปรุง ๑ 
ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามเปูาหมาย  ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 (ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ต่ํากว่าร้อยละ  ๖๐) 

 
  



๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ส าหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

 
 
 
 

  - แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
   - แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
   - แนวทางการปรับ/ทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  - ตัวอย่างการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
  - ตัวอย่างการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

  



๖๐ 
 

 
การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
      ส าหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

 
 

ชื่อสถานศึกษา           ระดับชั้น    

สังกัด                    

เริ่มใช้แผนวันที่                      สิ้นสุดแผนวันที่           

 

ค าอธิบาย 

 ชื่อสถานศึกษา    ให้ระบุชื่อโรงเรียนที่ผู้เรียนกําลังศึกษา 

 ระดับชั้น   ให้ระบุระดับชั้นที่ผู้เรียนกําลังศึกษา 

 สังกัด ให้ระบุหน่วยงานต้นสังกัด 

 เริ่มใช้แผนวันที่ ให้ระบุวัน เดือน ปี ตั้งแต่วันที่ผู้ปกครองลงลายมือชื่อเห็นด้วย 

 สิ้นสุดแผนวันที่ ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่สิ้นปีการศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล               เพศ             ชาย           หญิง  
เลขประจําตัวประชาชน                                                                                                                                   
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        ตําบล/แขวง         
อําเภอ                      จังหวัด        รหัสไปรษณีย์            
โทรศัพท ์                                                         โทรศัพท์เคลื่อนที่              
โทรสาร                    e – mail   address  
 



๖๑ 
 

ค าอธิบาย 

 ชื่อ – ชื่อสกุล  ให้ระบุคํานําหน้าชื่อ  (ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ นางสาว)  พร้อมทั้งชื่อ และชื่อสกุลของผู้เรียน 

 เพศ   ให้ใส่เครื่องหมาย   ในช่อง     ให้ตรงกับเพศของผู้เรียน 

 เลขประจําตัวประชาชน   ให้ระบุเลขประจําตัวประชาชน  ๑๓ หลัก ของผู้เรียน ตามสําเนาทะเบียนบ้าน

หรือบัตรประจําตัวประชาชน 

 การจดทะเบียนคนพิการ  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 

   ไม่จด     หมายถึง ผู้ปกครองหรือผู้เรียนไม่ประสงค์จะจดทะเบียนคนพิการ 
   ยังไม่จด  หมายถึง ยังไม่พร้อมที่จะจดทะเบียนคนพิการหรือกําลังดําเนินการ 
   จดแล้ว   หมายถึง ผู้เรียนจดทะเบียนคนพิการเรียบร้อยและมีสมุดทะเบียนคนพิการหรือ         
บัตรประจําตัวคนพิการ 
 วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ระบุ  วัน/เดือน/ปีเกิด ของผู้เรียนโดยเขียนชื่อเต็มของเดือน  และ พ.ศ.   เช่น   

  ๒๔   กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

 อายุ.. ปี.. เดือน ระบุอายุเต็มปีและเต็มเดือน เช่น อายุ ๔ ปี ๘ เดือน (นับถึงวันที่คณะกรรมการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลลงนาม) 

 ศาสนา  ระบุศาสนาที่ผู้เรียนนับถือตามหลักฐานทางทะเบียนบ้าน เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม เป็นต้น 

 ประเภทความพิการ ให้ระบุประเภทของความพิการของผู้เรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
๙ ประเภท  ได้แก่  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องการได้ยิน บุคคลที่มีความ
บกพร่องสติป๎ญญา  บุคคลที่มีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรือ
อารมณ์ บุคคลออทิสติก หรือ บุคคลพิการซ้อน 
 ลักษณะความพิการ ระบุรายละเอียดลักษณะของความพิการที่ปรากฏชัดเจน เช่น 

๑. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น    ลักษณะความพิการ ตาบอด หรือสายตาเลือนราง  
๒. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ลักษณะความพิการ  หูตึงหรือหูหนวก   
๓. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติป๎ญญา  ลักษณะความพิการ ดาวน์ซินโดรม  
๔. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  ลักษณะความพิการ แขนลีบ ขาลีบ 
๕. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ลักษณะความพิการ บกพร่องด้านการอ่าน ด้านการเขียน 

ด้านการคิดคํานวณ  หรือหลายด้านรวมกัน 
๖. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  ลักษณะความพิการ เช่น พูดรัว พูดเร็วไม่เป็นคํา พูดติดอ่าง 
๗. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  ลักษณะความพิการ ก้าวร้าว ก่อกวน  
๘. บุคคลออทิสติก  ลักษณะความพิการ มีพฤติกรรมซ้ําๆ  ไม่นิ่ง  
๙. บุคคลพิการซ้อน ลักษณะความพิการ ตาบอดร่วมกับหูหนวก  



๖๒ 
 

 ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของบิดาที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน 

 ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของมารดาที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน 

 ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้ดูแลผู้เรียนในป๎จจุบัน 

 เกี่ยวข้องเป็น.... ให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้เรียน เช่น ปูุ ย่า ตา ยาย พ่ี ปูา น้า อา 
หรือผู้อุปการะ เป็นต้น 
 ที่อยู่ผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้     บ้านเลขท่ี    ตรอก/ซอย    หมู่ที ่          

     ชื่อหมู่บ้าน/ถนน   ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต        จังหวัด รหัสไปรษณีย์         

     โทรศัพท ์      โทรศัพท์เคลื่อนที่           โทรสาร        e – mail   address  

 ระบุที่อยู่ป๎จจุบันของผู้ปกครองซึ่งสามารถติดต่อได้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

 

๒.   ข้อมูลด้านการแพทย์ หรือ ด้านสุขภาพ   

       โรคประจําตัว (ระบุ)                           

  การแพ้ยา (ระบุ)        

  โรคภูมิแพ้ (ระบุ)    

  ข้อจํากัดอ่ืน ๆ (ระบุ)    

  ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ)        
 

ค าอธิบาย 
 ให้ใส่เครื่อง 
หมาย   ในช่อง   และระบุรายละเอียดด้านการแพทย์ หรือด้านสุขภาพของผู้เรียน   
 

๓.   ข้อมูลด้านการศึกษา 
  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.   



๖๓ 
 

๔.   ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น 

            

             

ค าอธิบาย 

 ให้ใส่เครื่องหมาย   ในช่อง          และระบุรายละเอียดด้านการศึกษาของผู้เรียน   
 ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา  หมายความว่า  ไม่เคยได้รับการศึกษาในสถานศึกษาและไม่
เคยได้รับบริการทางการศึกษาใด ๆ 
 เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา  หมายความว่า  เคยได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือบริการ
ทางการศึกษาอย่าง ใดอย่ างหนึ่ งหรือทั้ งสองอย่ าง  ทั้ งนี้ ให้ ระบุรายละเ อียดโดยใส่ เครื่ องหมาย                     
 หน้า  ข้อความที่ตรงตามความเป็นจริงและกรอกข้อมูลในช่องว่าง โดยให้ระบุชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น และ 
พ.ศ. ให้ระบุปีการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับการศึกษา 
 

 

 

 

ค าอธิบาย 

 ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ให้ระบุข้อมูลอ่ืนๆที่จําเป็นต่อการจัดการศึกษาที่เป็นข้อจํากัดหรืออุปสรรคต่อการ
เรียนการสอน และส่วนที่จะสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

ข้อจํากัดหรืออุปสรรค เช่น แพ้อาหารทะเล แพ้แสง กลัวเสียงดัง ฐานะยากจน พ่อแม่หย่าร้าง  ข้อจํากัด
ทางภาษา การใช้ภาษาถ่ิน ติดเกม  เป็นต้น 

ส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ เช่น มีความสามารถทางศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษา 
เป็นต้น 

 
๕.   การก าหนดแนวทางการศึกษา และการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับความสามารถ
ป๎จจุบัน 

เปูาหมายระยะยาว
๑ปี 

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

(เปูาหมายระยะสั้น) 
การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 

 

 

   

 

  



๖๔ 
 

ค าอธิบาย 

   การกําหนดแนวทางการศึกษา และการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ  หมายถึง   การจัดทําแผน 

การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของผู้เรียน  โดยพิจารณาจากระดับความสามารถป๎จจุบันของผู้เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา  ดังนี้ 

  ๑.โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติป๎ญญา ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ 

๖ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการเคลื่อนไหว   ทักษะภาษาและการสื่อสาร  ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย   

ทักษะสังคมและการดํารงชีวิต   ทักษะวิชาการ  และทักษะอาชีพ 

  ๒.โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น/ทางการได้ยิน/ทางร่างกาย  

หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี   ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ 
  ๓. การประเมินระดับความสามารถป๎จจุบัน โดยครูผู้สอน /ทีมสหวิทยาการ/ ผู้ปกครอง เพ่ือกําหนด
เปูาหมายในการจัดการศึกษาระยะยาว ๑ ปี พร้อมทั้งกําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผล รวมทั้งผู้รับผิดชอบดําเนินการให้บรรลุตามเปูาหมาย   
  ระดับความสามารถในปัจจุบัน   ให้ระบุความสามารถพ้ืนฐาน  จากการประเมินทักษะการเรียนรู้ ๖  
ทักษะ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   ต้องระบุจุดเด่น และจุดด้อย ให้มีความเชื่อมโยงและ
สัมพันธ์กัน 

จุดเด่น  หมายถึง  ความสามารถหรือศักยภาพป๎จจุบันที่ผู้เรียนสามารถทําได้ในทักษะการเรียนรู้ ๖  
ทักษะ/สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตร 

จุดด้อย  หมายถึง  สิ่งที่ผู้เรียนทําไม่ได้ในทักษะการเรียนรู้ ๖  ทักษะ/สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน         
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตร 
  เป้าหมายระยะยาว  ๑ ปี    ให้ระบุเปูาหมายที่พัฒนาจุดเด่น หรือ แก้ไข ปรับปรุง จุดด้อย  
ตามทักษะการเรียนรู้ ๖  ทักษะ/สาระการเรียนรู้ในระยะ ๑ ปี  นับจากวันที่เริ่มใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 
องค์ประกอบส าคัญในการเขียนเป้าหมายระยะเวลา  ๑ ปี  

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

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น)  ให้ระบุความสามารถของผู้เรียนในการพัฒนาทักษะ           
การเรียนรู้  ๖  ทักษะ/สาระการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามเปูาหมายที่กําหนดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ              
พร้อมทั้งเกณฑ์การประเมิน  ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ 
  



๖๕ 
 

 
   ๑. สถานการณ์ หรือเงื่อนไข 
   ๒. พฤติกรรมที่สามารถวัดได้ 
   ๓. เกณฑ์การประเมิน 
   ๔. กําหนดระยะเวลา 
  การประเมินผล  ให้ระบุวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์                   
เชิงพฤติกรรม 
  ผู้รับผิดชอบ  ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ 

๖. ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  

ที ่ รายการ รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว สิ่งท่ีต้องการ จ านวน
เงิน 
ที่ขอ 

อุดหนุน 

เหตุผล 
และ 
ความ
จ าเป็น 

ผู้
ประเมิน 

ผู้จัดหา วิธีการ ผู้จัดหา วิธีการ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

                  
                  
                  
รวมรายการที่ขอรับ
การอุดหนุน 

                                                                                        รายการ 

รวมจ านวนเงินที่
ขอรับการอุดหนุน 

                                                                     บาท  (                                 )                                                                                                          

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

วิธีการ ๑   =  ขอรับการอุดหนุน ๒    =    ขอยืม  ๓   =     ขอยืมเงิน 
 

ความต้องการด้านสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา หมายถึง การระบุรายการของสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามคู่มือรายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ความต้องการจําเป็นพิเศษของผู้เรียนเฉพาะบุคคล โดยพิจารณาจากจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่กําหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 



๖๖ 
 

ค าอธิบาย 
  ที ่ ระบุตัวเลขแสดงลําดับที่ 
  รายการ  ระบุชื่อสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ            
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา สิ่งที่มีอยู่แล้ว และสิ่งที่ต้องการขอรับการอุดหนุน ตามคู่มือรายการ          
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา   ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
  รหัส  ระบุรหัสตามคู่มือรายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด           
ทางการศึกษา  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
  สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว / ผู้จัดหา วิธีการ  ระบุสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ได้รับจากผู้ปกครอง  สถานศึกษา  สถานพยาบาลอื่น ๆ โดยให้
ใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องใดช่องหนึ่งของผู้จัดหาและวิธีการที่ได้มา  ให้ตรงตามหมายเลขและรายละเอียดที่
ระบุไว้ในหมายเหตุใต้ตาราง 
  สิ่งที่ต้องการ /ผู้จัดหา วิธีการ  ระบุสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่คณะกรรมการการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความต้องการจําเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้   
โดยให้ใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องใดช่องหนึ่งของผู้จัดหาและวิธีการที่ได้มา  ให้ตรงตามหมายเลขและ
รายละเอียดที่ระบุไว้ในหมายเหตุใต้ตาราง 
  จ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน  ระบุจํานวนเงินที่ขอรับการอุดหนุนตามรายการสื่อ (บัญชี ข) 
บริการ (บัญชี ค) ที่ระบุไว้ในช่องรายการ ยกเว้นสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (บัญชี  
ก)  ไม่ต้องระบุจํานวนเงิน              
  เหตุผลและความจ าเป็น  กรณีท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้ระบุเหตุผลและความจําเป็นที่ขอรับสิ่งอํานวย
ความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามรายการ
ข้างต้น เช่น รายการไม้เท้าขาว  เหตุผลและความจําเป็น เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์นําทางให้คนตาบอดสามารถ
เดินทางได้ด้วยตนเอง  เป็นต้น  

กรณีท่ีไม่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ระบุว่าไม่ขอรับเงินอุดหนุน 
  ผู้ประเมิน  ระบุชื่อ-ชื่อสกุล และตําแหน่งของผู้ประเมิน ตัวอย่าง นางสาวกาญจนา โดดเดี่ยว :           
ครูการศึกษาพิเศษ 
  รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน ระบุจํานวนรายการสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามความต้องการจําเป็นพิเศษของผู้เรียนที่
ขอรับการอุดหนุนทั้งหมด 
  รวมจ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน ระบุจํานวนเงินรวมในช่องรายการจํานวนเงินที่ขอรับการ
อุดหนุนทั้งหมด (บัญชี  ข และ บัญชี ค)  เป็นจํานวนตัวเลขและตัวอักษร (ปีการศึกษาละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
ต่อคน) 



๖๗ 
 

๗.   คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
                  ชื่อ                           ตําแหน่ง                     ลายมือชื่อ 
 
 ๗.๑         ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทน    
 ๗.๒      บิดา  หรือมารดา หรือผู้ปกครอง   
      หรือผู้ดูแลคนพิการ 
 ๗.๓                           ครูประจําชั้น หรือครูแนะแนว         …………. 
        หรือครูการศึกษาพิเศษ   
      หรือที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษ 
      ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย  
 ๗.๔              
 ๗.๕             
 
   ประชุมวันที่  เดือน    พ.ศ.       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย 

 คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  หมายถึง คณะบุคคลที่สถานศึกษาแต่งตั้ง
ให้เป็นคณะกรรมการในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมีคณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ 
คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ครูประจําชั้นหรืออาจ ารย์               
ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องหรือนักวิชาชีพ รวมถึงผู้เรียน  
  ชื่อ          ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   
  ต าแหน่ง   ให้ระบุตําแหน่งของคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เช่น           
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน   บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ครูประจําชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องหรือนักวิชาชีพรวมถึงผู้เรียน (กรณีที่ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมประชุมได้) นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบําบัด 
เป็นต้น 
  ลายมือชื่อ  ให้คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลลงนาม หลังจากที่จัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเรียบร้อยแล้ว 
 ประชุมวันที่   ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลร่วม
ประชุม  
  



๖๘ 
 

๘.   ความเห็นของบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือผู้เรียน 
 
 การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ฉบับนี้   

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

            (         ) 
                       บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือผู้เรียน 

                                                วันที ่      เดือน       พ.ศ.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย 

 ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน 
            ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองพิจารณาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและใส่เครื่องหมาย     

ลงใน  เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และระบุวันที่ เดือน ปี ที่ลงลายมือชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  



๖๙ 
 

ชื่อ-สกุล  ...................................................ระดับชั้น..........................ประเภทความพิการ.................. ........ 

ภาคเรียนที่....................... ปีการศึกษา......................ทักษะการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้/................................... 

เรื่อง....................................................................................................................... .....เวลา ............... ชั่วโมง       

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

 

 

เปูาหมายระยะยาว ๑ ปี........................................................................................................................... ........ 

 

 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล  

(Individual Implementation Plan : IIP) 
 
 

 
 
 

 

ค าอธิบาย 

 ชื่อ-สกุล       ให้ระบุคํานําหน้าชื่อ (ด.ช. /ด.ญ. /นาย /นางสาว)  พร้อมทั้งชื่อ และชื่อสกุลของ

ผู้เรียน 

ระดับชั้น       ให้ระบุระดับชั้นของผู้เรียน 

ประเภทความพิการ    ให้ระบุประเภทของความพิการ จําแนกความพิการทางศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

กําหนดไว้  ๙  ประเภท   

 ภาคเรียนที่    ให้ระบุภาคเรียนที่กําลังศึกษา 

 ปีการศึกษา  ให้ระบุปีการศึกษาท่ีจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 ทักษะการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้/วิชา  ให้ระบุชื่อทักษะ/กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาที่สอนตามที่ระบุไว้ 

ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 เรื่อง   ให้ระบุชื่อเรื่อง/ ชื่อ เนื้อหา /ชื่ อกิจกรรม โดยให้ สอดคล้องกับจุดประสงค์                       

เชิงพฤติกรรมในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 เวลา     ให้ระบุจํานวนชั่วโมงท่ีใช้สอน 

 ใช้แผนวันที่  ให้ระบุวันที่เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลนั้น 

 

 

 
ค าอธิบาย 

 เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี    

ให้ระบุเปูาหมายระยะยาวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมาระบุไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล  



๗๐ 
 

สาระการเรียนรู้ 

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

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

 

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

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

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

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

 

สื่อ /แหล่งเรียนรู้  

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

การวัดและประเมินผล

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

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม    

 ให้นําจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  มาระบุไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล  

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

 สาระการเรียนรู้ ให้ระบุเนื้อหา/สาระตามทักษะ/เรื่องที่ใช้สอน 

 

 

 

ค าอธิบาย 

 กิจกรรมการเรียนการสอน    ให้ระบุรายละเอียดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
  

 
 
ค าอธิบาย 

 สื่อ /แหล่งเรียนรู้ ให้ระบุสื่อ และแหล่งเรียนรู้ ที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 

 

 

ค าอธิบาย 

 การวัดและประเมินผล ให้ระบุวิธีการวัด / เครื่องมือ /เกณฑ์การประเมิน  



๗๑ 
 

ความเห็นของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

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

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

      (.........................................................) 

ตําแหน่ง............................. 

 

บันทึกหลังการสอน 

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

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

      (.........................................................) 

ครูผู้สอน 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 
 ความเห็นของผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

ให้ลงความคิดเห็นของผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีต่อแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

 บันทึกหลังการสอน ให้ระบุผลการสอน ป๎ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 ลงช่ือ                 ให้ลงลายมือชื่อของครูผู้สอนและกรอกชื่อ และชื่อสกุล ตําแหน่งป๎จจุบันของครูผู้สอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



๗๒ 
 

แนวทางการปรับ/ทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ส าหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

 

 
 

แนวทางการปรับ/ทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 การปรับ/ทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เป็นขั้นตอนการประเมินผลผู้เรียนเพ่ือให้สามารถ
พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล  ดังนี้ 
 ๑. การประเมินผู้เรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 การประเมินผู้เรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  เป็นการประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ผู้รับผิดชอบได้กําหนดไว้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  โดยใช้การประเมินตาม
วิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมิน   มีการบันทึกผลการเรียนรู้หลังการสอน   รวบรวมผลการเรียนรู้             
เพ่ือพิจารณาความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียน และสรุปผลการประเมินว่าผู้เรียนผ่านหรือไม่ผ่านจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมข้อใด  

๒. การประเมินผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 การประเมินผู้ เรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เป็นการประเมินพัฒนาการของผู้ เรียนตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เปูาหมายระยะสั้น) ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP)  โดยนําผล
ความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนที่ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่มีค่าร้อยละ ๗๐ หรือตามที่สถานศึกษา
กําหนด 
 ๓. การประเมินผู้เรียนตามเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี 
 การประเมินผู้เรียนตามเปูาหมายระยะยาว ๑ ปี  เป็นการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ที่ประกอบด้วย  ผลการประเมินผู้ เรียนตามจุดประสงค์                      
เชิงพฤติกรรม  กรณีที่ผู้ เรียนผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
ผู้รับผิดชอบสามารถปรับ/ทบทวนเปูาหมายระยะยาว ๑ ปีให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
 ๔. การสรุปผลการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 การสรุปผลการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เป็นการนําผลความก้าวหน้าพัฒนาการของ
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และเปูาหมายระยะยาว ๑ ปี  นําผลมาเทียบระดับผลการเรียน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 



๗๓ 
 

ตารางแสดงการเทียบระดับผลการเรียน 

ค่าร้อยละ ระดับผลการเรียน ระดับคุณภาพ 
๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 
๗๕-๗๙ ๓.๕ ดี 
๗๐-๗๔ ๓ 
๖๕-๖๙ ๒.๕ พอใช้ 
๖๐-๖๔ ๒ 
๕๕-๕๙ ๑.๕ ผ่าน 
๕๐-๕๔ ๑ 
๐-๔๙ ๐ ไม่ผ่าน 

 
  



๗๔ 
  

ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
โรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยิน 

 

 
 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized   Education   Program  :  IEP) 

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

ชื่อ-ชื่อสกุล ด.ญ.กรองแก้ว  ศรีสยาม    เพศ     ชาย       หญิง   
เลขประจําตัวประชาชน  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  นายคํา    ศรีสยาม        
ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา นางมาลี  ศรีสยาม        
ชื่อ – ชื่อสกุลผู้ปกครอง    นางมาลี ศรีสยาม          เกี่ยวข้องเป็น      มารดา 
ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่          ๔๓      ซอย   -      หมู่ที ่   ๑       ถนน  -    ตําบล   ศิลา  
อําเภอ   เมือง          จังหวัด  ขอนแก่น       รหัสไปรษณีย์    ๔๐๐๐๐    โทรศัพท์   ๐๖๔-๗๗๔๖๙๑๐ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่     - โทรสาร      -  e-mail   address     - 
๒.  ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ 

                      โรคประจําตัว (ระบุ)       ................….............................................................................. 
 ประวัติการแพ้ยา (ระบุ)  ................….............................................................................. 

            โรคภูมิแพ้ (ระบุ)            แพ้อาหารทะเล 
   ข้อจํากัดอ่ืนๆ (ระบุ)  ............................…….......................................................................  
   ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ)  ............................……........................................... ...... 
๓.  ข้อมูลด้านการศึกษา 

   ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา 
    เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษาจาก 

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



๗๕ 
 

๔.  ข้อมูลอ่ืนๆที่จ าเป็น 
๑.  พ่อแม่แยกกันอยู่  
๒.  มีความสามารถในการวาดรูป และสนใจด้านศิลปะเป็นอย่างมาก 
๓.  มีน้ําใจ ชอบช่วยเหลือครู และเพ่ือน 

  



๗๖ 
 

๕. การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐานที่  ท๑.๑  ใช้
กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ  
แก้ป๎ญหาในการดําเนินชีวิตและ    
มีนิสัยรักการอ่าน 
 
จุดเด่น  
๑. เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีสยาม  
สามารถเล่านิทาน และเล่าเรื่องจาก
ภาพได้ด้วยภาษามือ   
๒.เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีสยาม  
สามารถอ่านเครื่องหมายสัญลักษณ์
ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันได้ด้วย
ภาษามือ 

 ตัวชี้วัดที่  ๑ อ่านออกเสียงคํา     
คําคล้องจองและข้อความสั้นๆ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ บอกความหมายของคํา
และข้อความที่อ่าน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



๗๗ 
 

๕. การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ (ต่อ) 
ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

จุดด้อย  
๑.เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีสยาม   
ไม่สามารถอ่านคําท่ีใช้ในชีวิตประจําวันที่มี
วรรณยุกต์ด้วยภาษามือ  
๒. เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีสยาม   
ไม่สามารถอ่านคําท่ีใช้ในชีวิตประจําวันที่ไม่มี
วรรณยุกต์ด้วยภาษามือ  
 

 
 เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีสยาม  
สามารถอ่านคําท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวันที่มีวรรณยุกต์
และ ไม่มีวรรณยุกต์ด้วยภาษา
มือได้ 
 

 
๑. เมื่อครูกําหนดให้เด็กหญิงกรองแก้ว  
ศรีสยาม  อ่านคําด้วยภาษามือที่มี
วรรณยุกต์ จํานวน ๑๐ คํา  ได้แก่  พ่อ 
แม่ พ่ี น้อง บ้าน โต๊ะ ก๋วยเตี๋ยว  คิ้ว 
ไหล่ เข่า สามารถอ่านคําด้วยภาษามือ
ได้ถูกต้องอย่างน้อย ๘ ใน ๑๐ คํา  
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
๒. เมื่อครูกําหนดให้เด็กหญิงกรองแก้ว  
ศรีสยาม  อ่านคําด้วยภาษามือที่ไม่มี
วรรณยุกต์ จํานวน ๑๐ คํา  ได้แก่ ฉัน  
คอ แขน ขา มือ ปาก ตา หู จมูก ฟ๎น  
สามารถอ่านคําด้วยภาษามือได้ถูกต้อง   
อย่างน้อย ๘ ใน ๑๐ คํา  ภายในวันที่ 
๒๙  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
วิธีการ 
๑. การฝึกอ่านด้วยภาษา
มือ 
๒. การทดสอบ 
เครื่องมือ 
๑. แบบฝึกอ่านด้วยภาษา
มือ 
๒. แบบทดสอบการอ่าน    
ด้วยภาษามือ 
เกณฑ์ประเมิน 
๑. สามารถอ่านคําด้วย   
ภาษามือได้ถูกต้อง        
จํานวน ๘ ใน ๑๐ 
๒. ผ่านเกณฑ์ประเมิน      
ร้อยละ ๘๐ 

 
นายพุฒิพัฒน์ จุฑา 

ครูประจําวิชา 

 
 



๗๘ 
 

 
๖.    ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  

 
ที ่
 

 
รายการ 

 
 รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว สิ่งท่ีต้องการ 
จ านวนเงิน 

ที่ขออุดหนุน 

 
เหตุผลและความจ าเป็น ผู้ประเมิน ผู้จัดหา วิธีการ ผู้จัดหา วิธีการ 

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

เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก              เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของเด็กหญิงกรองแก้ว 
 ศรีสยาม  ให้ดีขึ้น 

นาย
พุฒิพัฒน์ 
จุฑา 
 
 

๑. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ AC๐๕๐๑              

รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน      ๑  รายการ 

รวมจ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)    

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



๗๙ 
 

๗.  คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

               ชื่อ                  ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 

๗.๑  นายอํานวย   การศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา                        ……….…………. 
 

๗.๒  นางมาลี    ศรีสยาม      มารดา               ……….…………. 
 

๗.๓  นายพุฒิพัฒน์ จุฑา      ครูประจําชั้น/ครูประจําวิชา   ……….………….  
 

๗.๔  นางมุทิตา   พอใจ      ครูการศึกษาพิเศษ   ……….………… 
   

 
ประชุมเม่ือวันที่  ๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๘.  ความเห็นของบิดา  มารดา  ผู้ปกครองหรือผู้เรียน  

     การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ฉบับนี้   

ข้าพเจ้า         เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วย    
    

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

                                  มารดา 
          วันที่   ๑   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  

อ ำนวย  กำรศึกษำ 
 มาลี ศรีสยาม 

นายพุฒิพัฒน์ จุฑา 

มุทิตา พอใจ 

มาลี ศรีสยาม 



๘๐ 
 

แนวทางการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาสู่การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
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
ความคิดเพ่ือนําไปใช้
ตัดสินใจแก้ป๎ญหา 
ในการดําเนินชีวิตและ
มีนิสัย 
รักการอ่าน 

 
ป.๑/๑ อ่านออก
เสียงคําคล้องจอง
และข้อความสั้นๆ 
ป. ๑/๒ 
บอกความหมาย
ของคําและ
ข้อความที่อ่าน 

 
การอ่านออกเสียงและบอกความหมาย
ของคําคําคล้องจอง และข้อความท่ี
ประกอบด้วยคําพ้ืนฐาน คือ คําที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คํา  
รวมทั้งคําท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้อ่ืน ประกอบด้วย 
- คําท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูป
วรรณยุกต์ 
- คําท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและ  
ไม่ตรงตามมาตรา 
- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา 
- คําท่ีมีอักษรนํา 

 
๑.การอ่านคําที่มีรูปวรรณยุกต์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
ด้วยภาษามือ จํานวน  ๕๐  คํา 
๒.การอ่านคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน
ด้วยภาษามือ จํานวน  ๕๐  คํา 

 
  



๘๑ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 สาระท่ี  ๑  การอ่าน 

ป. ๑ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๑. อ่านออกเสียงคํา คําคล้องจอง และข้อความ

สั้นๆ 
๒. บอกความหมายของคํา และข้อความที่อ่าน 

การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคําคําคล้องจอง 
และข้อความที่ประกอบด้วยคําพ้ืนฐาน คือ คําท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน   ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คํา  
รวมทั้งคําท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ประกอบด้วย 
- คําท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
- คําท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา 
- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา 
- คําท่ีมีอักษรนํา 

๓. ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
๔. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
- นิทาน 
- เรื่องสั้นๆ 
- บทร้องเล่นและบทเพลง 
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

๖. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ําเสมอและ
นําเสนอเรื่องที่อ่าน 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดร่วมกัน 

๗. บอกความหมายของเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์สําคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจําวัน 

การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประกอบด้วย 
- เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน 
- เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย 

๘. มีมารยาท ในการอ่าน มารยาทในการอ่าน เช่น 
- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 
- ไม่ทําลายหนังสือ 



๘๒ 
 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กับสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 

สาระการเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 

สาระการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะความพิการ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 
การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคําคําคล้อง
จอง และข้อความท่ีประกอบด้วยคําพ้ืนฐาน คือ คําที่ใช้
ในชีวิตประจําวันไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คํา รวมทั้งคําท่ีใช้
เรียนรู้    ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย 
- คําท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
- คําท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา 
- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา 
- คําท่ีมีอักษรนํา 

๑. การอ่านคําที่มีรูปวรรณยุกต์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
ด้วยภาษามือ  จํานวน  ๕๐  คํา 
๒. การอ่านคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ด้วยภาษามือ  จํานวน  ๕๐  คํา 
 

 
 



๘๓ 
 

 

ตัวอย่างแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
     

                   โรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน      

 ประเภทความพิการ  บกพร่องทางการได้ยิน  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕                                    
ทักษะการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่าน 
เวลา  ๑ ชั่วโมง  ใช้แผนวันที่  ๑  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
.................................................................................................................................................................. 
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี  
 เด็กหญิงกรองแก้ว  ศรีสยาม  สามารถอ่านคําท่ีใช้ในชีวิตประจําวันที่มีวรรณยุกต์ และไม่มีวรรณยุกต์   
ด้วยภาษามือได้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ ๑ 
  เมื่อครูกําหนดให้เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีสยาม  อ่านคําด้วยภาษามือที่มีวรรณยุกต์ จํานวน ๑๐ คํา 
ได้แก่  พ่อ แม่ พ่ี ไหล่ เข่า น้อง บ้าน คิ้ว  โต๊ะ ก๋วยเตี๋ยว  สามารถอ่านด้วยภาษามือได้ถูกต้องอย่างน้อย ๘ ใน 
๑๐ คํา   ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
สาระการเรียนรู้ 
 คําท่ีใช้ในชีวิตประจําวันที่มีวรรณยุกต์จํานวน ๑๐ คํา ได้แก่  พ่อ แม่ พ่ี   ไหล่ เข่า  น้อง บ้าน คิ้ว  โต๊ะ 
ก๋วยเตี๋ยว   
กิจกรรมการเรียนการสอน  

๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน 
๒. ให้นักเรียนเลือกบัตรคําครั้งละ  ๑  แผ่น  
๓. ให้นักเรียนอ่านบัตรคําด้วยภาษามือที่ตนเองเลือก 
๔. ให้นักเรียนเลือกบัตรภาพที่มีความหมายตรงกับบัตรคํา 
 
                             ความหมายตรงกัน 
 

 ๕. ให้นักเรียนสังเกตบัตรคําที่เลือกว่าประกอบด้วยรูปวรรณยุกต์อะไรบ้าง  เช่น  ไม้เอก (พ่อ) ไม้โท 
(น้อง) ไม้ตรี (โต๊ะ) ไม้จัตวา (ก๋วยเตี๋ยว) 
 ๖. ให้นักเรียนใช้ดินสอวงกลมรูปวรรณยุกต์ที่ปรากฏในบัตรคําไม้เอก  ไม้โท  ไม้ตรี  ไม้จัตวา  

๗. ให้นักเรียนบอกรูปวรรณยุกต์ด้วยภาษามือ 
๘. ครูอธิบายรูปวรรณยุกต์ ไม้เอก   ไม้โท  ไม้ตรี ไม้จัตวา ด้วยภาษามือ 
๙. ครูกําหนดบัตรคําท่ีมีรูปวรรณยุกต์  ให้นักเรียนสะกดนิ้วมือไทยตามรูปวรรณยุกต์ที่กําหนด 
๑๐. ให้นักเรียนนําบัตรภาพไปติดคู่กับบัตรคําที่มีความหมายตรงกัน  
๑๑. ครูกําหนดบัตรคําให้นักเรียนอ่านด้วยการใช้ภาษามือ 

บัตรภาพ 
(บ้าน) 

 

บัตรค า 
(บ้าน) 
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ข้อเสนอแนะ:  
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ครูผู้สอนควรออกแบบให้ครอบคลุมทั้ง ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน         
ควรเขียนให้เร้าใจเพ่ือให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียน   ขั้นสอน ควรทําให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา  ขั้นสรุป ควรทําให้
ผู้เรียนประทับใจเพ่ือการจําได้นาน  ขั้นประเมินผล ควรทําให้ผู้เรียนมีความสุข 
สิ่งเสริมแรง 
 คําชมเชย  ให้สติ๊กเกอร์ดาว 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

๑. บัตรคําที่มีรูปวรรณยุกต์  ได้แก่  พ่อ (ไม้เอก)  แม่ (ไม้เอก)   พี่ (ไม้เอก)   ไหล่(ไม้เอก)   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) 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการ 

 ๑. การฝึกอ่านด้วยภาษามือ  
 ๒. การทดสอบ 

 เครื่องมือ 
 ๑. แบบฝึกอ่านด้วยภาษามือ  
 ๒. แบบทดสอบการอ่านด้วยภาษามือ 

 เกณฑ์ประเมิน 
 ๑. สามารถอ่านคําด้วยภาษามือถูกต้องจํานวน ๘ ใน ๑๐ คํา ได้ด้วยตนเอง 
 ๒. ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ ๘๐ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
      ช่วงคะแนน                      ระดับคุณภาพ 
คะแนน   ๙ – ๑๐  คะแนน  ดีมาก  
คะแนน   ๗ – ๘    คะแนน   ดี 
คะแนน   ๕ – ๖  คะแนน   พอใช้  
คะแนนต่ํากว่า  ๕  คะแนน   ปรับปรุง 
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ความเห็นของผู้บริหารหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 แผนการสอนเฉพาะบุคคลของเด็กหญิงกรองแก้ว  ศรีสยาม เป็นแผนการสอนที่สามารถพัฒนาการอ่าน
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 

    ลงชื่อ......................................................... 
  (นายอํานวย   การศึกษา) 
         ตําแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
บันทึกหลังการสอน  

เด็กหญิงกรองแก้ว  ศรีสยาม  สามารถอ่านคําด้วยภาษามือที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง จํานวน ๘ คํา         
ได้แก่  พ่อ แม่ พ่ี น้อง บ้าน โต๊ะ คิ้ว  เข่า  จากจํานวน  ๑๐  คํา  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐   

สรุปได้ว่า  เด็กหญิงกรองแก้ว  ศรีสยาม  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ ๑  
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำนวย  กำรศึกษำ 
 

นายพุฒิพัฒน์ จุฑา 
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ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 

 

 
 
 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 (Individualized   Education   Program  :  IEP) 

 
ชื่อสถานศึกษา      โรงเรียนสพุรรณบุรีป๎ญญานุกูล                ระดับชั้น          ประถมศึกษาปีที่ ๒                                                   
สังกัด  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
เริ่มใช้แผน  วันที่   ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕   สิ้นสุดแผนวันที ่   ๒๙   มีนาคม  ๒๕๕๖ 

๑.ข้อมูลทัว่ไป 
ชื่อ-สกุล      เด็กชายเอเซีย          อาเชียน     เพศ         ชาย          หญิง 
เลขประจําตัวประชาชน  ๑ –๕๖๗๘-๒๒๒๒๒-๔๕-๑  
การจดทะเบียนคนพิการ       ไม่จด   ยังไม่จด       จดแล้ว   
วันเดือนปีเกิด ๑   มกราคม   ๒๕๔๔  อายุ    ๑๐     ปี   ๕      เดอืน ศาสนา   คริสต์   
ประเภทความพิการ  บกพร่องทางสติป๎ญญา ลักษณะความพิการ ดาวน์ซินโดรม         
ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา นาย กอ     อาเชียน         
ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา นางขอ     อาเชียน        
ชื่อ – ชื่อสกุลผู้ปกครอง นางซอ     อาเชียน   เกี่ยวข้องเป็น    ย่า       
ที่อยู่ผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้  บ้านเลขที่      ๒๓      ตรอก/ซอย -         
หมู่ที ่   ๔    ชื่อหมู่บ้าน/ถนน ข้าวเหนียว      ตําบล/แขวง ในเมือง      
อําเภอ       เมือ         จังหวัด  ขอนแก่น     รหัสไปรษณีย์     ๔๐๐๐๐       
โทรศัพท ์     ๐๔๓-๒๒๒๒๒๒                         โทรศัพท์เคลื่อนที่      ๐๘๖-๖๖๖๔๔๔๔       
โทรสาร  -                  e – mail   address -    
๒.   ข้อมูลด้านการแพทย์ หรือ ด้านสุขภาพ 
                      โรคประจําตัว (ระบุ)   ลมชัก    
                     การแพ้ยา (ระบุ)    ซัลฟา /  เพนนิสลิน    
  โรคภูมิแพ้ (ระบุ)   
  ข้อจํากัดอ่ืน ๆ (ระบุ)   แพ้อาหารทะเล    
  ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ)      ผู้เรียนเป็นโรคซึมเศร้า   
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๓.   ข้อมูลด้านการศึกษา 
  ไม่เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา  
  เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา      
                      ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ระดับ    พ.ศ.   
                     โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนสุพรรณบุรีป๎ญญานุกูล  ระดับ   ชั้นป.  ๑   พ.ศ.    

๒๕๕๔  
  โรงเรียนเรียนร่วม ระดับ พ.ศ.................. 
  การศึกษาด้านอาชีพ ระดับ พ.ศ.  
  การศึกษานอกระบบ ระดับ พ.ศ.  
  การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับ พ.ศ.  
  อ่ืน ๆ ระดับ พ.ศ.   

๔.   ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น 
- ครอบครัวมีฐานะยากจน                                                                                              
- พ่อ แม่ แยกกันอยู่             - 
กล้าแสดงออก ร้องเพลงเก่ง 
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๕. การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ  
ระดับความสามารถ

ในปัจจุบัน 
เป้าหมายระยะ

ยาว ๑ ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น) 
การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

ทักษะวิชาการ 
มาตรฐาน ทว ๕.๒  
การคิดคํานวณใน
ชีวิตประจําวัน 
จุดเด่น 
๑. เด็กชายเอเชีย  
อาเซียน  สามารถนับ
เลข ๑๑-๒๐    ได้ด้วย
ตนเอง 
๒. เด็กชายเอเชีย  
อาเซียน  สามารถ
เขียนตัวเลข ๑๑-๒๐ 
ตามแบบท่ีกําหนดได้ 
จุดด้อย 
๑.เด็กชายเอเชีย  
อาเซียน   
ไม่สามารถบอกค่าของ     
จํานวนเลขได้ 
๒. เด็กชายเอเชีย  
อาเซียน  ไม่สามารถ
บวกเลข ๑ หลัก 
 
 
 

 
ตัวช้ีวัด ๕.๒.๒. 
รู้และเข้าใจ
จํานวน และค่า
ของจํานวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กชายเอเชีย  
อาเซียน   
สามารถบอกค่า
ของจํานวนเลข 
๑๑-๒๐ ได้ด้วย
ตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.เมื่อครูกําหนดให้เด็กชายเอเชีย  
อาเซียน   
บอกค่าของจํานวนเลข ได้แก่ 
๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕  โดยการหยิบ
สิ่งของให้เท่ากับจํานวนตัวเลขที่
กําหนด  สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
จํานวน  ๓ ใน ๕  
ภายในวันที่  ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
๒.เมื่อครูกําหนดให้เด็กชายเอเชีย  
อาเซียน       บอกค่าของจํานวน
เลข ได้แก่ ๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐        
โดยการหยิบสิ่งของให้เท่ากับ
จํานวนตัวเลขที่กําหนด  สามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้องจํานวน  ๓ ใน ๕  
ภายในวันที่  ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการ 
๑. การปฏิบัติ 
๒. การสังเกต
พฤติกรรม 
เครื่องมือ 
๑.แบบฝึก
ปฏิบัติ 
๒.แบบสังเกต
พฤติกรรม 
เกณฑ์การ
ประเมิน 
๑. สามารถ
ปฏิบัติได้
ถูกต้องจํานวน  
๓ ใน๕ 
๒.ผ่านเกณฑ์
ประเมินร้อยละ 
๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธราธร สุขดี 
ครูประจําวิชา 
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๖. ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

 
ที ่
 

 
รายการ 

 
รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว สิ่งท่ีต้องการ จ านวน
เงิน 
ที่ขอ 

อุดหนุน 

เหตุผลและ 
ความจ าเป็น 

ผู้ประเมิน 
ผู้จัดหา วิธีการ ผู้จัดหา วิธีการ 

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

๑ สื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
ชุดT๒K(กลุ่ม
บทเรียนCAI 
ในฮาร์ดดิสก์ 

AE๐๔๐๑              โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทักษะ   

ทางคณิตศาสตร์  สามารถนํามาใช้สอน

เรื่อง การบอกคา่ของจํานวนเลขให้กบั

เด็กชายเอเชีย  อาเซยีนเพราะเป็นสื่อที่

เหมาะสม 

 
นายธราธร สุขดี 
ครูประจําวิชา 

รวมรายการที่ขอรับ
การอุดหนุน 

                                                      ๑                                      รายการ 

รวมจ านวนเงินที่
ขอรับการอุดหนุน 

๑,๐๐๐  บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 
หมายเหตุ  ผู้จัดหา                (๑) ผู้ปกครอง              (๒) สถานศึกษา  (๓) สถานพยาบาลอื่น ๆ 
    วิธีการ       (๑) ขอรับเงินอุดหนุน              (๒) ขอยืม            (๓) ขอยืมเงิน 
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๗.   คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
                   ชื่อ                           ต าแหน่ง             ลายมือชื่อ 
 

 ๗.๑    นายสําราญ  มีรอง   ผู้บริหารสถานศึกษา ............................ 
 

 ๗.๒  นาย กอ       อาเชียน  บิดา      
 

 ๗.๓  นายธราธร     สุขดี    ครูประจําชั้น/ครูประจําวิชา     
 
   ประชุมวันที    ๑   เดือน มิถุนายน พ.ศ.    ๒๕๕๕  

 
 
๘.   ความเห็นของบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือผู้เรียน 
 
 การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ฉบับนี้   

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

                   (นายกอ     อาเชียน) 
                                                           บิดา 

       วันที่     ๑   เดือน มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำรำญ มีรอง 

กอ อาเซี่ยน 

ธราธร 

กอ อาเซ่ียน 
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ตัวอย่างแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 

 

 
 

แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individualized Implement Plan : IIP ) 

ชื่อ – สกุล เด็กชายเอเชีย  อาเซียน    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒    
ประเภทความพิการบกพร่องทางสติป๎ญญา   ภาคเรียนที่ ๑    ปีการศึกษา ๒๕๕๕         
ทักษะการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ทักษะวิชาการ  เรื่อง  จํานวนและตัวเลข   เวลา  ๑  ชั่วโมง  
ใช้แผนวันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี   
 เด็กชายเอเชีย  อาเซียน  สามารถบอกค่าของจํานวนเลข ๑๑-๒๐  ได้ด้วยตนเอง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ ๑ 
 เมื่อครูกําหนดให้เด็กชายเอเชีย  อาเซียน  บอกค่าของจํานวนเลข ได้แก่ ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕   
โดยการหยิบสิ่งของให้เท่ากับจํานวนตัวเลขที่กําหนด  สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องจํานวน  ๓ ใน ๕  
ภายในวันที่  ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑.  การรู้จักตัวเลข ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕   
 ๒.  การรู้ค่าของจํานวนเลข ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕   
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 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. ครูนําตุ๊กตาม้าจําลองมาให้นักเรียนได้เล่นเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยสนุกสนาน 
 ๕. ให้นักเรียนหยิบตุ๊กตาม้าจําลองเท่ากับจํานวนเลขท่ีครูกําหนด  ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ 
ตัวอย่างเช่น  เลข  ๕  นักเรียนหยิบตุ๊กตาม้าจําลองจํานวน  ๕  ตัว  ทําเช่นนี้ไปเรื่อย ๆจนครบตามท่ีกําหนด 
 ๖.  ให้นักเรียนหยิบตุ๊กตาม้าจําลองตามจํานวนที่ต้องการ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐   
แล้วให้นักเรียนบอกค่าของจํานวนเลขตามจํานวนตุ๊กตาม้าจําลอง 
 ๗. ครูเขียนตัวเลข ๑๑  ให้นักเรียนหยิบตุ๊กตาม้าจําลองให้ตรงตามจํานวนตัวเลขที่ครูกําหนด 
 
                  =   
  
  

๑๑ 
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 ๘.  ครูให้นักเรียนทําซ้ําตามข้อ ๖  ไปเรื่อย ๆ  โดยเปลี่ยนตัวเลขเป็น ๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 
 ๙.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเรื่อง การบอกค่าของจํานวนเลข 
 ๑๐.  ครูประเมินการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ  จํานวน  ๕  ครั้ง 
สิ่งเสริมแรง 
 ครูให้ผลไม้(เงาะ) จํานวน  ๑  ผล เป็นรางวัล  เมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง 
สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ 
 ๑.ตุ๊กตาม้าจําลอง 
 ๒. บล็อกตัวเลข 

 ๓.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 ๔. เพลง “ตัวเลข” 
การวัดและประเมิน 

 วิธีการ 
  ๑. การปฏิบัติ 
  ๒. การสังเกตพฤติกรรม 
 เครื่องมือ 
  ๑.แบบฝึกปฏิบัติ 
  ๒.แบบสังเกตพฤติกรรม 
 เกณฑ์การประเมิน 
  ๑. สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องจํานวน  ๓ ใน ๕ 
  ๒.ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ ๗๐ 

 
ความเห็นของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 แผนการสอนเฉพาะบุคคลของเด็กชายเอเชีย  อาเซียน  ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนสอน ได้
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน  สามารถนําไปเป็นแบบอย่างได้ 
 

    ลงชื่อ......................................................... 
                 (นายสําราญ  มรีอง) 
   ตําแหน่ง    ผู้บริหารสถานศึกษา 

  

ส ำรำญ มีรอง 
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บันทึกหลังการสอน  
 เด็กชายเอเชีย  อาเซียน  สามารถหยิบสิ่งของตามจํานวนเลข ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕  ได้ถูกต้อง  จํานวน  
๔  ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐  สรุปได้ว่า  เด็กชายเอเชีย  อาเซียน  สามารถบอกค่าของจํานวนเลขได้ถูกต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ ๑   
 

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

     ครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ธราธร 
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การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ส าหรับโรงเรียนเรียนร่วม 

 
 

- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
- แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
- การวัดและประเมินผลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
- ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคลและการวัดและประเมินผล 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ส าหรับโรงเรียนเรียนร่วม 

 

ค าชี้แจงในการกรอกข้อมูลและรายละเอียดของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

 
 
 

ค าอธิบาย 
 
 ชื่อสถานศึกษา 
ให้ระบุชื่อสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีชื่อในทะเบียนนักเรียนและกําลังศึกษาอยู่ในป๎จจุบัน เช่น 

กรณีที่ ๑  ด.ญ.ลีลา ขาวใส มีชื่อเรียนที่ในทะเบียนนักเรียนโรงเรียนบ้านริมน้ําน่าน ให้ระบุชื่อ
สถานศึกษาเป็น โรงเรียนบ้านริมน้ําน่าน 

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านริมน้ําน่าน ระดับชั้น.........……….....สังกัด ..........…….......................... 
กรณีที่  ๒ ด.ญ.ลีลา ขาวใส เรียนที่ โรงเรียนบ้านริมน้ําน่าน  และมารับบริการเสริมบางครั้ ง                  

ที่ศูนย์การศึกษา -พิเศษ หรือสถานศึกษาอ่ืน ให้ระบุเป็นโรงเรียนบ้านริมน้ําน่าน 
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านริมน้ําน่าน  ระดับชั้น.........……….....สังกัด ..........…….......................... 
  ระดับชั้น   ให้ระบุระดับชั้นที่ผู้เรียนกําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาป๎จจุบัน เช่น อนุบาล ๑                      

ป.๑  ป.๓ เป็นต้น 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านริมน้ําน่าน ระดับชั้น ป. ๓ สังกัด ..........…….......................... 
สังกัด  ให้ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัด เช่น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านริมน้ําน่าน ระดับชั้น ป.๓ สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต ๑ 

  เริ่มใช้แผนวันที่      ให้ระบุวัน เดือน ปีตั้งแต่วันที่ผู้ปกครองลงนามเห็นด้วย  เช่น ผู้ปกครอง          
ลงนามเห็นด้วยวันที่ 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....................................……………...... 
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๑.  ข้อมูลทั่วไป    

 ชื่อ-ชื่อสกุล......................................................................................  เพศ     ชาย       หญิง   
 เลขประจําตัวประชาชน - -  - -  

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......……….. 
ตําบล/แขวง...........…………………….........อําเภอ/เขต................………….................จังหวัด.............…….... 
รหัสไปรษณีย์.....……………………….....……..โทรศัพท์............……………………………………........................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่..........…………...โทรสาร...……………….............e-mail  address........…….…………….... 

 
 
ค าอธิบาย 

๑.  ข้อมูลทั่วไป    
   ชื่อ-ชื่อสกุล  ให้ระบุคํานําหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ. นาย  นางสาว)พร้อมทั้งชื่อ และ ชื่อสกุลของผู้เรียน 

  ชื่อ-ชื่อสกุล  ให้ระบุคํานําหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ. นาย  นางสาว)พร้อมทั้งชื่อ และ ชื่อสกุลของผู้เรียน 
  เพศ ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง      ให้ตรงกับเพศของผู้เรียน 

   เลขประจ าตัวประชาชนให้ระบุเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักทะเบียนบ้านหรือบัตรประจําตัว       
ประชาชน 
  การจดทะเบียนคนพิการ  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง 

 ไม่จด หมายถึง ผู้ปกครองหรือผู้เรียนไม่ประสงค์จะจดทะเบียนคนพิการ 
 ยังไม่จด หมายถึง ยังไม่พร้อมที่จะจดทะเบียนคนพิการหรือกําลังดําเนินการ 
 จดแล้ว หมายถึง ผู้เรียนจดทะเบียนคนพิการเรียบร้อยและมีสมุดทะเบียนคนพิการหรือบัตร

ประจําตัวคนพิการ 
 วัน เดือน ปี เกิด ให้ระบุวัน   เดือน  ปีเกิด ของผู้เรียนโดยเขียนชื่อเต็มของเดือนและ พ .ศ. เช่น                  

๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
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 อายุ... ปี... เดือน ให้ระบุอายุเต็มปีและเต็มเดือน เช่น  ๙  ปี  ๑๑  เดือน (นับถึงวันที่
คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลลงนาม) 

 ศาสนา    ให้ระบุชื่อศาสนาที่ผู้เรียนนับถือตามหลักฐานในทะเบียนบ้านผู้เรียน เช่น พุทธ คริสต์ 
อิสลาม เป็นต้น 

  ประเภทความพิการ  ให้ระบุประเภทของความพิการตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้  ๙   
ประเภท  คือ  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความ
บกพร่องสติป๎ญญา บุคคลที่มีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ บุคคลออทิสติก และพิการซ้อน 
ลักษณะความพิการ ให้ระบุรายละเอียดลักษณะของความพิการที่ปรากฏชัดเจน เช่น 

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

ขาเกร็ง  
๕. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ลักษณะความพิการ มีความบกพร่องด้านการอ่าน ด้านการ

เขียน ด้านการคิดคํานวณ 
๖. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  ลักษณะความพิการ พูดติดอ่าง 
๗. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  ลักษณะความพิการ สมาธิสั้น  
๘. บุคคลออทิสติก  ลักษณะความพิการ เช่น  มีพฤติกรรมซ้ําๆ กระตุ้นตัวเอง ไม่พูดหรือพูดภาษาที่

ผู้อื่นฟ๎งไม่เข้าใจ ไม่สนใจสังคม  
๙. พิการซ้อน ลักษณะความพิการ เช่น หูหนวกและตาบอด 
 
 ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา  ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของบิดาตามทะเบียนบ้าน 
 ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา  ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของมารดาตามทะเบียนบ้าน 
 ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้ดูแลผู้เรียนในป๎จจุบัน 

  เกี่ยวข้องเป็น   ให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้เรียน เช่น ปูุ ย่า ตา ยาย พ่ี ปูา น้า อา 
หรือ ผู้อุปการะ เป็นต้น 
   ที่อยู่ผู้ปกครองท่ีติดต่อได้ บ้านเลขท่ี ............  ตรอก/ซอย ......................... หมู่ท่ี  ............... 
         ชื่อหมู่บ้าน ...............................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.......................  
         จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์ ....... .............................................. 
         โทรศัพท์....................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................................  
         โทรสาร ...................................................E-mail address................................................. 



๙๘ 
 

ระบุที่อยู่ป๎จจุบันของผู้ปกครองซึ่งสามารถติดต่อได้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
 

๒. ข้อมูลด้านการแพทย์ หรือ ด้านสุขภาพ 
  โรคประจําตัว (ระบุ) ...............….....................................................................................  
  ประวัติการแพ้ยา (ระบุ) ................….............................................................................. 

    โรคภูมิแพ้(ระบุ)   ............……........................................................................................ 
    ข้อจํากัดอ่ืนๆ (ระบุ)  ............................……....................................................................  
    ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ)  ................................…….......................................... 

 
 
ค าอธิบาย 

ข้อมูลด้านการแพทย์ หรือ ด้านสุขภาพ  ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  และระบุรายละเอียดด้าน
การแพทย์ หรือด้านสุขภาพของผู้เรียน 
 

๓.  ข้อมูลด้านการศึกษา 
   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 าอธิบาย 

ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา  หมายความว่า  ไม่เคยได้รับการศึกษาในสถานศึกษา
และไม่เคยได้รับบริการทางการศึกษาใด ๆ 
 เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา  หมายความว่า  เคยได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือ
บริการทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งนี้ให้ระบุรายละเอียดโดยใส่เครื่องหมาย                     
 ลงหน้าข้อความที่ตรงตามความเป็นจริงและกรอกข้อมูลในช่องว่าง โดยให้ระบุชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น และ 
พ.ศ. ให้ระบุปีการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับการศึกษา 



๙๙ 
 

 
๔. ข้อมูลอ่ืนๆที่จ าเป็น 

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

............................................................................... ............................................................................................  
 
 
 ข้อมูลอ่ืนๆที่จ าเป็น ให้ระบุข้อมูลอ่ืนๆที่จําเป็นต่อการจัดการศึกษาที่เป็นข้อจํากัดหรืออุปสรรคต่อการ
เรียนการสอน ส่วนที่จะสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของผู้ เรียน และข้อมูลการเชื่อมต่อทางการศึกษา 
(Transition) 

ข้อจํากัดหรืออุปสรรค เช่น ติดเกม แพ้อาหารทะเล แพ้แสง กลัวเสียงดัง ฐานะยากจน พ่อแม่หย่าร้าง     
ข้อจํากัดทางภาษา การใช้ภาษาถ่ิน เป็นต้น 

ส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ เช่น มีความสามารถทางศิลปะ ดนตรี  คอมพิวเตอร์  ภาษา    
เป็นต้น 

 
  



๑๐๐ 
 

๕.    การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 หมายถึง   การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลผู้เรียนโดยพิจารณาจากระดับความสามารถในป๎จจุบันซึ่งประเมินโดยสหวิชาชีพ/นักวิชาชีพ หรือ ผู้ชํานาญในแต่
ระดับ เพ่ือกําหนดเปูาหมายในการจัดการศึกษาระยะเวลา  ๑  ปี  พร้อมทั้งกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของเปูาหมายแต่ละด้าน รวมทั้งกําหนดเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลของแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
ระดับความสามารถในปัจจุบัน 

 
เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น) 

 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
     

 
ระดับความสามารถในปัจจุบัน ให้ระบุจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา (จุดด้อย) ตามระดับศักยภาพป๎จจุบันของผู้เรียน 
 จุดเด่น  คือ  ระบุความสามารถหรือศักยภาพป๎จจุบันที่เด็กสามารถทําได้ในสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ หรือทักษะตามหลักสูตร 
 

 จุดด้อย  คือ  สิ่งที่ผู้เรียนทําไม่ได้ในสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ หรือทักษะตามหลักสูตร 
  

เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี   ให้กําหนดเปูาหมายสิ่งที่ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ หรือทักษะตาม
หลักสูตรจากสิ่งที่ผู้เรียนทําไม่ได้    องค์ประกอบสําคัญในการเขียนเปูาหมายระยะเวลา ๑ ปี  

๑. เมื่อไร 
๒. ใคร(ผู้เรียน) 
๓. ทําอะไร 



๑๐๑ 
 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) ให้กําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจากเปูาหมายระยะยาว ๑ ปีโดยวิเคราะห์รายละเอียดแตกเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ย่อยๆ      ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้  
      การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ดีควรประกอบด้วย 

๑. สถานการณ์หรือเงื่อนไข (กําหนดสภาพสถานการณ์ท่ีจะสอนเด็กอย่างไร) 
๒. ใคร(ผู้เรียน) 
๓. ทําอะไร/ เรียนรู้อะไร (พฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวัดได้) 
๔. เกณฑ์ของความสําเร็จ (เกณฑ์กําหนดที่ผู้เรียนจะผ่านจุดประสงค์นั้นๆ) 
๕. เมื่อไร(วัน เดือน ปีที่ผู้เรียนจะผ่านเกณฑ์ที่กําหนด) 

เกณฑ์และวิธีประเมินผล 
กําหนดวิธีการ/เครื่องมือการประเมินและเกณฑ์การผ่านลงในช่อง โดยเกณฑ์การผ่านแต่ละจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดในการผ่าน 

ตัวชี้วัดของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
เกณฑ์การผ่านของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

ปฏิบัติตามแนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
 ระบุชื่อครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทักษะ/วิชา 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

๖.    ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
 
 
ที ่
 

 
รายการ 

 
รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว/แหล่งที่มา สิ่งท่ีต้องการ/แหล่งที่มา จ านวนเงิน 
ที่ขอ

อุดหนุน 

เหตุผลและ 
ความจ าเป็น 

ผู้ประเมิน ผู้จัดหา วิธีการ ผู้จัดหา วิธีการ 
(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) 

                  

รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน ...............................................................................................รายการ 
รวมจ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน ...............................................................................................บาท 
 
หมายเหตุ  ผู้จัดหา      (๑)   ผู้ปกครอง     (๒)   สถานศึกษา (๓)    สถานพยาบาล/อ่ืนๆ 
     วิธีการ      (๑)   ขอรับเงินอุดหนุน  (๒)   ขอยืม      (๓)    ขอยืมเงิน 



๑๐๓ 
 

        ค าอธิบาย 
ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  
หมายถึง การระบุรายการและรหัสของสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามคู่มือรายการสิ่งอํานวยความสะดวก 

สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชี ก ข และ ค ที่เคยได้รั บ และที่
ต้องการขอรับ  โดยระบุแหล่งที่มา จํานวนเงินที่ขออุดหนุน เหตุผลความจําเป็น และผู้ประเมินความต้องการของผู้รับบริการ 

 ทีใ่ห้กรอกตัวเลขแสดงลําดับที่ 
 รายการ  ให้กรอกชื่อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามบัญชี ก ข และ ค ที่ต้องการขอรับบริการ เรียง

ตามความจําเป็นและความต้องการตามลําดับจากมากไปหาน้อย เช่น ถาดไม้ตัวเลข 
 รหัสให้กรอกตัวเลขและตัวอักษรของรายการที่ต้องการที่กรอกไว้ในช่องรายการ ตามทีกําหนดไว้ในบัญชี.....เช่น  BE ๑๖๐๒ 
 สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว/แหล่งที่มา ให้พิจารณารายการตามที่ระบุไว้ว่าสิ่งที่ได้รับบริการอยู่แล้วนั้น  

ใครเป็นผู้จัดหาและได้มาด้วยวิธีการใด  แล้วใส่เครื่องหมายลงในช่องให้ตรงตามหมายเลขที่  ปรากฏในหมายเหตุใต้ตาราง 
           สิ่งท่ีต้องการ/แหล่งที่มา ให้พิจารณารายการตามที่ระบุไว้ว่าสิ่งที่ต้องการรับบริการนั้นใคร เป็นผู้จัดหาและได้มาด้วยวิธีการใด  แล้วใส่
เครื่องหมายลงในช่องให้ตรงตามหมายเลขที่ปรากฏในหมายเหตุใต้ตาราง ในกรณีต้องการขอสื่อหรือบริการให้ระบุในช่องสิ่งที่ต้องการ /แหล่งที่มาผู้จัดหา  ให้ใส่
เครื่องหมาย ในช่อง (๒)วิธีการให้ใส่เครื่องหมายในช่อง (๑) 

 จ านวนเงินที่ขออุดหนุนให้กรอกตัวเลขจํานวนเงินของรายการข้างต้น ตามท่ีกําหนดไว้ในบัญชี..... 
 เหตุผลและความจ าเป็นให้กรอกเหตุผลและความจําเป็นที่ขอรับบริการตามรายการข้างต้น  เช่น รายการ ถาดไม้ตัวเลข   เหตุผลและความจําเป็นเพ่ือ

ฝึกพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  การรู้จักตัวเลข ฝึกสมาธิ เป็นต้น 
 ผู้ประเมิน ให้กรอกชื่อและตําแหน่งทางวิชาชีพของผู้ประเมินความต้องการตามรายการที่ขอรับบริการข้างต้น เช่น นางใจดี  เมตตา ครูประจําชั้น  

หรือครูประจําวิชา   
 รวมรายการที่ขอรับบริการ  ให้รวมจํานวนรายการที่ขอรับบริการ แล้วกรอกตัวเลข 
 รวมจ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน ให้รวมจํานวนเงินที่ระบุไว้ในช่องจํานวนเงินที่ขออุดหนุนแล้วกรอกตัวเลข 

๑๘ 



๑๐๔ 
 

 
  ๗. คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

                            ชื่อ    ตําแหน่ง            ลายมือชื่อ 

๗.๑ ………………………………...        ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทน    ……………… 
๗.๒ ………………………….………      บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง  …………………

       หรือผู้ดูแลคนพิการ 
๗.๓ …………………………..….…         ครูประจําชั้นหรือครูแนะแนว  ………………… 

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูการศึกษาพิเศษ  
หรือครูที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย    

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

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

 

 
 
คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายถึง กลุ่มบุคคลที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้

เป็นคณะกรรมการในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมีคณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ครูประจําชั้ นหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องหรือนักวิชาชีพ รวมถึงผู้เรียน  

  ชื่อ ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 ต าแหน่ง ให้ระบุตําแหน่งของคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
เช่น ผู้อํานวยการโรงเรียน   บิดา   มารดา ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ ครูประจําชั้น ครูแนะแนว  ครูที่ปรึกษา  
ครูการศึกษาพิเศษ  ครูที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายเป็นต้น 

 ลายมือชื่อ ให้คณะกรรมการ ฯ ลงนาม หลังจากท่ีจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลเรียบร้อยแล้ว 
   ประชุมวันที่   ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ร่วมประชุม เห็นชอบ และลงลายมือชื่อในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  



๑๐๕ 
 

 
๘. ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้เรียน 
     การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ฉบับนี้   

 
     ข้าพเจ้า    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  

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

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

 
 
 
ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน 

  ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียนพิจารณาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ                
ทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามความเห็น  
  กรณีผู้เรียนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาสามารถร่วมเป็นกรรมการและลงลายมือชื่อได้ด้วย
ตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individual Implementation Plan : IIP) 

 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล  ..........................................ระดับชั้น..........ประเภทความพิการ.......... .............................................. 
ภาคเรียนที่..........................ปกีารศึกษา.................................. ผู้รับผิดชอบ.......................................................... 
สาระการเรียนรู้………….....................................สาระที่……….…….. เรื่อง       ...................................................... 
เปูาหมายระยะยาว ๑ ปี   ...................................................................................................... .............. 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เปูาหมายระยะสั้น)   ................................................................................................... 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล........................................................................... ................................................... 
แผนที่...... วันที่ใช้แผน...............................................ถึง .............................................เวลา.....................นาท ี
 
 
 
ค าอธิบาย 
 
 ชื่อ-ชื่อสกุล  ให้ระบุคํานําหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นางสาว  นาง)  พร้อมทั้งชื่อ และชื่อสกุลของ
ผู้เรียน 

ระดับชั้น  ให้ระบุระดับชั้นที่ผู้เรียนกําลังศึกษา 
ประเภทความพิการ   ให้ระบุประเภทของความพิการ จําแนกความพิการทางการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้  ๙  ประเภท   
ภาคเรียนที่ และ ปีการศึกษา ให้ระบุภาคเรียนและปีการศึกษาที่จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคลและนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
         ผู้รับผิดชอบ  ให้ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้สอนที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนตามทักษะ/ สาระการเรียนรู้/
วิชานั้นๆ 

สาระการเรียนรู้  ให้ระบุชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ หรือทักษะตามหลักสูตร (ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล) 

สาระท่ี ให้ระบุ ชื่อ สาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นจุดด้อยของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา 
เรื่อง ให้ระบุชื่อเรื่อง/ ชื่อเนื้อหา /ชื่อกิจกรรมที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี   ให้ระบุเปูาหมายระยะยาวตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

(Individualized Education Program : IEP)ที่นํามาจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล( Individual 
Implementation Plan : IIP) 



๑๐๗ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น)  ให้ระบุลําดับข้อและเนื้อความของจุดประสงค์            
เชิงพฤติกรรมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ในข้อที่นํามาจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)  

เกณฑ์และวิธีประเมินผล ให้ระบุเกณฑ์และวิธีประเมินผลของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามแผนการ       
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ในข้อที่นํามาจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 

แผนที่   ให้ระบุลําดับที่ของแผนการสอนเฉพาะบุคคลตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
วันที่ใช้แผน  ให้ระบุวันที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลนั้น 
เวลา ให้ระบุเวลาที่ใช้สอน 
 
 

   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่  
 
ค าอธิบาย 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ ให้ระบุลําดับที่และเนื้อความของจุดประสงค์ย่อยที่วิเคราะห์มาจาก

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
ตัวอย่าง 

 
 เนื้อหา    
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .............................................. 
 
ค าอธิบาย 

 
เนื้อหา  ให้ระบุเนื้อหาตามเรื่องที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ชัดเจน 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนํา....................................................................................................................... .............................. 
ขั้นสอน...................................................................................................................... ............................ 
ขั้นสรุป………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
ค าอธิบาย 

กิจกรรมการเรียนการสอน ให้ระบุกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนสอนแต่ละขั้นตอนตามเนื้อหา 
นั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นนํา  ขั้นสอน  และข้ันสรุป 



๑๐๘ 
 

 
สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอ านวยความสะดวก/ บริการ………………………………………………………………………… 

 
ค าอธิบาย 
 

สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอ านวยความสะดวก/ บริการ ให้ระบุรายการสื่อ/อุปกรณ์/สิ่งอํานวยความสะดวก /
บริการ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
     การวัดและประเมินผล 

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

 
ค าอธิบาย 
 

การวัดและประเมินผล ให้ระบุรายละเอียดการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
ซึ่งประกอบด้วย 

-วิธีการ ให้ระบุวิธีการที่ผู้สอนใช้ในการวัดและประเมินผล เช่น สังเกต ทดสอบ  เป็นต้น 
-เครื่องมือ ให้ระบุเครื่องมือที่ผู้สอนใช้ในการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับวิธีการวัดและประเมินผล 

เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ เป็นต้น 
-เกณฑ์ ให้ระบุเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ผู้สอนใช้ในการวัดและประเมินผล 

 
         การเสริมแรง 
      .............................................................................................................. ................................................... 
 
 
ค าอธิบาย 
 
           การเสริมแรง ให้ระบุรายการหรือรายละเอียดที่ใช้ในการเสริมแรง เช่น คําชม การสัมผัส การปรบมือ 
การให้รางวัล เป็นต้น 

 
 
 



๑๐๙ 
 

 
ความคิดเห็นของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

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

                                                                ตําแหน่ง.................................................... 
……/……./… 

 
 
ค าอธิบาย 
 
 ความคิดเห็นของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หลังจากการออกแบบแผนการสอนเฉพาะบุคคล
แล้วให้ครูผู้รับผิดชอบนําแผนการสอนเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ลงความเกี่ยวกับแผนการสอน
ฉบับนี้ แล้วจึงให้ครูผู้รับผิดชอบนําไปจัดการเรียนการสอนได้ 
 
 
  บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
 
ค าอธิบาย 
 
 บันทึกหลังการสอน ให้บันทึกผลหลังการสอนตลอดจนป๎ญหา อุปสรรค ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล และข้อเสนอแนะ โดยผู้รับผิดชอบอาจจัดทํารูปแบบ
การบันทึกให้สะดวกกับการบันทึกได้ 

 



๑๑๐ 
 

การวัดและประเมินผลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
 

๑. จุดมุ่งหมายและแนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียนเรียนรวม 
    จากหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สําหรับ

กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ ได้กําหนดคุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  
ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัด  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน คิด  วิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะที่           
พึงประสงค์  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ    
การวัดและประเมินผลจะต้องคํานึงถึงป๎จจัยความแตกต่างของผู้เรียน  อาทิ  ผู้เรียนที่พิการอาจต้องมีการปรับ
การประเมินผลที่เอ้ือต่อสภาพผู้เรียนทั้งวิธีการและเครื่องมือที่ใช้  หรือกลุ่มผู้เรียนที่มีจุดเน้นเฉพาะด้าน         
อาจกําหนดสัดส่วนน้ําหนักคะแนนและวิธีการประเมินที่ให้ความสําคัญแก่ทักษะด้านการปฏิบัติ  นอกจากนั้น  
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ควรอยู่บนหลักการพ้ืนฐาน  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  และตัดสินผลการเรียน  
ควรประเมินเป็นระยะสม่ําเสมอเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ สิ่งสําคัญอีกประการที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่ อถือของการวัดและประเมินผล
ได้แก่  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  ครูผู้สอนควรให้ความสําคัญในการประเมินตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  เช่น  การพูดคุยและใช้คําถาม  การสังเกต  การสะท้อนการเรียนรู้ การประเมินจาก    
การปฏิบัติ  การตรวจการบ้าน  การแสดงออกในการปฏิบัติงาน  การประเมินด้วยแฟูมสะสมงาน  แบบทดสอบ  
เป็นต้น  เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนบรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด  และสิ่งเหล่านี้
ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มเพื่อให้การวัดและประเมินผลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   การประเมิน  ทดสอบผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการ       
จัดการศึกษาพิเศษสําหรับบุคคลพิการ  ผู้ดําเนินการทดสอบต้องจัดบริการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
ด้านการประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษาของคนพิการแต่ละบุคคล  สําหรับ
ประเภทความช่วยเหลือและการอํานวยความสะดวก  โดยทั่วไปอาจมีลักษณะดังนี้ 
       ๑)  ด้านรูปแบบของข้อสอบ  (Presentation  Accommodation)  เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
แบบทดสอบ  หรือคําสั่งในการทําแบบทดสอบ  เช่น  ตัวพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่  พิมพ์ด้วยอักษรเบรลล์  แปลเป็น
ภาษามือ  อ่านให้ฟ๎ง  เป็นต้น 
       ๒ ) ด้านวิธีการตอบข้อสอบ  (Response  Accommodation)  เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการในการตอบ
คําถามในแบบทดสอบ  หรือการกระตุ้นเตือน  เช่น  การอนุญาตให้นักเรียนระบุคําตอบโดยการชี้หรือการใช้
ภาษาท่าทาง  (gesturing)  หรือให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเขียนคําตอบ  (scribe)  การบันทึกคําตอบโดยใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ เป็นต้น 
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๓) ด้านการกําหนดเวลาสอบและตารางสอบ  (Timing  and  Scheduling  Accommodation)   

เป็นการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเวลาการสอบ หรือตารางการสอบ  เช่น  ขยายเวลาในการทําแบบทดสอบให้มากขึ้น  

หรืออนุญาตให้มีการหยุดพักในระหว่างการทําข้อสอบ เป็นต้น 

๔) ครูผู้สอนแต่ละสาระการเรียนรู้อาจจัดบริการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกด้านการประเมินผล 

๔.๑)  กรณีเด็กอ่านไม่ได้  ให้ใช้วิธีการอ่านให้ฟ๎งโดยใช้ระยะเวลาการทําข้อสอบเท่าเดิม 
๔.๒)  กรณีเด็กอ่านไม่ได้  เขียนไม่ได้  ใช้วิธีการสอบแบบปากเปล่า 
๔.๓)  กรณีเด็กเล็กให้ทําแบบทดสอบในข้อสอบ  กรณีเด็กโตทําในกระดาษคําตอบ 
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) ในการทําแบบทดสอบอาจจะมีสิ่งที่เด็กชอบใช้เสริมแรงในการสอบ 
๔.๑๒) คําถามท่ีใช้ ควรเป็นคําถามไม่ซับซ้อน และตรงประเด็น 
๔.๑๓) ตัวเลือกในแบบทดสอบ ควรแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
๔.๑๔) แยกข้อสอบตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๒. การให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการสอบและการประเมินผล  มีหลักการดังนี้ 
          การให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกด้านการสอบและการประเมินผล  มีหลักการดังนี้ 

๑) เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพิการหรือบกพร่อง  สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนหรือ             
การสอบแต่ต้องไม่เป็นการเอ้ือประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เรียนดังกล่าว 
 ๒) เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการเข้าถึงการเรียนการสอน  และการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน  
โดยไม่เปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  หรือการสอบของผู้เ รียน  เปูาหมายสําคัญ  คือ หาวิธีการที่
เหมาะสมในการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการเรียนการสอนและการสอบ  โดยไม่ปรับมาตรฐาน 
 ๓) การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกทั้งหมดที่ร้องขอ  เพ่ือใช้สําหรับผู้เรียนในการทดสอบ
ระดับประเทศ  ต้องมีการบันทึกไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized  Education  
Program : IEP) ที่ใช้อยู่ในป๎จจุบันของผู้เรียน  และต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรายการช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวก  ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ 
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 ๔) ผู้เรียนที่ต้องการบริการด้านการเอ้ือตามสภาพของผู้เรียน  มีความต้องการโอกาสในการเรียนรู้   
การใช้การเอ้ือตามสภาพผู้เรียนในบริบทของห้องเรียนและมีความต้องการจําเป็นในการเอ้ือตามสภาพผู้เรียนใน
การทดสอบ  โดยเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในการทดสอบในห้องเรียนควรใกล้เคียงกับการสอบในระดับชาติ          
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  เพื่อช่วยเพิ่มความสบายใจให้กับผู้เรียนซึ่งจะส่งผลต่อการทําแบบทดสอบของผู้เรียน 
 ๕) สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่พึงระลึกคือ   การช่วยเหลืออํานวยความสะดวกอย่างเดียวกันที่ใช้ใน              
การเรียนการสอนหรือการทดสอบในชั้นเรียน  อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการทดสอบระดับชาติ       
 
๓. การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 
 การตรวจสอบคุณภาพผู้ เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ๔ ระดับ  ได้แก่  ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ  ทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน  คือ  ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อนําผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๑) การประเมินระดับชั้นเรียน 
     การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ผู้สอนดําเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่สอน  ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น    
การซักถาม  การตรวจการบ้าน  การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน  เป็นต้น  เพ่ือพิจารณาว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือ
มีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใดแล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
คะแนนของหน่วยการเรียนรู้  เป็นการประเมินผลกลางภาคตามรูปแบบที่สถานศึกษากําหนด ผลการประเมิน
อาจเป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียน  สามารถนํามาเป็นข้อมูลใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย  
สําหรับผู้เรียนพิการเรียนร่วม  สามารถประเมินตามตัวชี้วัดที่กําหนดเป็นเปูาหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  
ด้วยวิธีการต่างกับผู้เรียนทั่วไป  โดยปรับวิธีการ  เครื่องมือ  เวลาและสถานที่ตามสภาพความต้องกา รจําเป็น
พิเศษทางการศึกษาของผู้เรียนเฉพาะบุคคลตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)  และนําผล
การประเมินไปใช้ในการปรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเมื่อพบว่าผู้เรียน ไม่บรรลุตามเปูาหมายที่กําหนด  
หรือผู้เรียนเรียนรู้ไม่เต็มศักยภาพ         
            ๒ ) การประเมินระดับสถานศึกษา 
        การประเมินระดับสถานศึกษาเป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายปี/รายภาค  การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และการเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
การอนุมัติผลการเรียน  การตัดสิน  การเลื่อนชั้นเรียน  นอกจากนั้นสถานศึกษาควรนําผล   การประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงนโยบาย  รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษาพิเศษ  ตลอดจนบริการทางการศึกษาพิเศษที่สถานศึกษาจัด
ให้ผู้เรียน  และต้องประเมินเป็นรายบุคคล  ไม่นําไปเปรียบเทียบกับผู้เรียนคนอ่ืนซึ่ง  การประเมินผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนอาจกําหนดรายละเอียดเพื่อนําไปเทียบเคียงเป็นระดับผลการเรียนได้ เช่น 
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ระดับผลการ

เรียน 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
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 

 
  ๓) การประเมินระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

        การประเมินระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และจัดให้ผู้ เรียนพิการเข้ารับ         
การประเมินพร้อมกับผู้เรียนทั่วไป  แต่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องกําหนดรายละเอียดให้ผู้ดําเนินการ
ทดสอบจัดบริการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกด้านการทดสอบให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษ
ทางการศึกษาของผู้เรียนพิการแต่ละบุคคล และต้องระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  จึงมีสิทธิได้รับ
บริการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกด้านการทดสอบและไม่นําผลการประเมินไปวิเคราะห์รวมกับผู้เรียน
ทั่วไป 
   ๔)  การประเมินระดับชาติ 
        การประเมินระดับชาติเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  สําหรับการ
ดําเนินการทดสอบและประเมินผู้เรียนพิการในโรงเรียนเรียนร่วม  ควรมีแนวทางเช่นเดียวกับการประเมินระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  แต่นําผลการประเมินไปวิเคราะห์  จําแนกตามรูปแบบ  หรือประเภทการศึกษาให้
ครอบคลุม  เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจใน
ระดับนโยบายของประเทศ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จําแนก
ตามสภาพป๎ญหาและความต้องการ ได้แก่  กลุ่มผู้เรียนทั่วไป  กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   กลุ่มผู้เรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  กลุ่มผู้เรียนที่มีป๎ญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน            
กลุ่มผู้เรียนที่มีป๎ญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มผู้เรียนที่พิการทางร่างกายและสติป๎ญญา  เป็นต้น  ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจในการดําเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  อันเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน 



๑๑๔ 
 

 
๔. การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ให้เป็นกระบวนการเดียวกัน  ให้ครอบคลุม  สามารถวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนได้ทุกกลุ่มเปูาหมาย  ดังนั้นสาระของระเบียบดังกล่าวต้องกําหนดบนพ้ืนฐานของนโยบาย           
ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ  จุดเน้นของสถานศึกษาและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา           
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เด็กทุกคนที่กําหนดไว้  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา  ๑๐  วรรค  ๒  มาตรา  ๒๘  และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา  ๕  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา  ๑๒  
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ  ดังนั้น  
สถานศึกษาต้องกําหนดสาระของการวัดประเมินผลผู้ เรียนให้ครอบคลุมลักษณะการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษารวมถึงผู้เรียนพิการเรียนร่วมเป็นการเฉพาะ  ซึ่งควรมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
            ๑) แนวการวัดและประเมินผลผู้เรียนเรียนรวม  สถานศึกษาต้องจัดทําแนวทางการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกประเภท  รวมทั้งผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ        
ทางการศึกษา  หรือจัดทําควบคู่กับระเบียบการวัดประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
            ๒)  การให้ระดับผลการเรียนสําหรับผู้เรียนเรียนร่วมให้เทียบเคียงเกณฑ์ระดับคะแนนแต่ละระดับ   
ผลการเรียนตามที่ระบุไว้ในระเบียบการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย               
การปรับวิธีการวัดประเมินผลที่เอ้ือต่อสภาพผู้เรียน  ด้านเวลาสอบ  วิธีการตอบประเมิน  สถานที่  หรือจัด          
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทําแบบทดสอบ  
            ๓) สถานศึกษาควรมีการติดตาม  กํากับ  ดูแล  ให้ครูประจําชั้น  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
ความร่วมมือกับคณะกรรมการ  ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)  การจัดการเรียนรู้        
การวัดประเมินผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
            ๔) ผู้สอนหรือสถานศึกษาควรนําเปูาหมายระยะยาว  และระยะสั้น (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม)              
ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)  ให้นําไปเทียบเคียงกับตัวชี้วัดชั้นปี / รายภาคในกลุ่ม
สาระวิชา  กิจกรรมนั้นๆ  เพื่อปรับเอกสารการวัดประเมินผลที่เก่ียวข้อง 
            ๕) การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้วัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว้ในจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)  และแผนการสอนเฉพาะบุคคล  (IIP)  ให้ดําเนินการดังนี้ 
                ๕.๑ กรณีเด็กพิการรุนแรง  มีป๎ญหาไม่สามารถเรียนในสาระการเรียนรู้/รายวิชาใดให้ประเมินผล
ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP)  โดยเป็นการประเมินเฉพาะบุคคลไม่ต้องเปรียบเทียบกับเด็กปกติ 

     ๕.๒ กรณีเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กท่ัวไปในบางสาระการเรียนรู้/รายวิชาใด ให้ใช้เกณฑ์ประเมินผล
ในสาระการเรียนรู้นั้นๆ ตามปกติ  แต่ต้องพิจารณาปรับวิธีการสอบ  การกําหนดเวลาและในวิชาที่ปรับเปลี่ยน
จะต้องมีการสอนที่สอดคล้องในชั้นเรียน   



๑๑๕ 
 

            ๖) การรายงานผลการสอนนั้น  โรงเรียนต้องรายงานผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามที่กําหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคลเป็นระยะๆ  และให้นํารายงานดังกล่าวแนบผล
การเรียนในแต่ละภาคเรียน   เพ่ือให้ผู้ปกครอง  ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบด้วย 

๗) การกําหนดเกณฑ์การเลื่อนชั้นผู้เรียน  ให้ใช้แนวปฏิบัติการวัดผลของสถานศึกษา 

๘) ขั้นตอนหลักเกณฑ์วิธีการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแนวทางการวัดประเมินผลผู้เรียนให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาที่ใช้กับผู้เรียนทั่วไป 

๙) ให้สถานศึกษานําผลการประเมินผลผู้เรียนไปปรับปรุง  การจัดการเรียนการสอน  แผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)  ให้เป็นไปตามหลักการจัดการศึกษาพิเศษ  และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
           ๑๐) การส่งต่อผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละระดับ  หรือย้ายสถานศึกษาให้ดําเนินการตามข้อ  ๗               
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๑๑) ให้สถานศึกษานําแนวทางการวัดประเมินผลผู้เรียน  เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ 
  



๑๑๖ 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

และการวัดและประเมินผลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized   Education   Program  :  IEP) 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านริมน้ําน่าน ระดับชั้นป. ๓  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต ๑ 
เริ่มใช้แผน  วันที่   ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  สิ้นสุดแผน     วันที่    ๓๑     มีนาคม  ๒๕๕๗ 
 
    ๑  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-ชื่อสกุล ด.ญ.ลีลา  ขาวใส    เพศ     ชาย       หญิง   
เลขประจําตัวประชาชน  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  ป๎ญหาด้านการอ่าน 
เขียน และคณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ เลข  
ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา  นายรําพัน ขาวใส    
ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา นางมาลา ขาวใส    
ชื่อ – ชื่อสกุลผู้ปกครอง    นางมาลา ขาวใส      เกี่ยวข้องเป็น      มารดา 
ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่          ๓      ซอย   -      หมู่ที่    ๑๑       ถนน  น่าน - พะเยา        
ตําบลไชยสถาน   อําเภอเมือง    จังหวัดน่าน   รหัสไปรษณีย์    ๕๕๐๐๐  โทรศัพท์   ๐๕๔-๗๗๕๖๙๐ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่     - โทรสาร      -  e-mail   address     - 
 
๒.  ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ 

  โรคประจําตัว (ระบุ) โรคหอบหืด 
  ประวัติการแพ้ยา (ระบุ)  ................…....................................................................... 

             โรคภูมิแพ้ (ระบุ)    .....................……........................................................................
    ข้อจํากัดอ่ืนๆ (ระบุ)  ............................……............................................................. .. 
    ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ)  แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้และมีภาวะสมาธิสั้นร่วมด้วย 



๑๑๗ 
 

๓.  ข้อมูลด้านการศึกษา 
   ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา 
    เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษาจาก 

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

 
๔.  ข้อมูลอื่นๆท่ีจําเป็น 

๑)  พ่อแม่แยกกันอยู่  
๒)  มีความสามารถในการวาดรูป และสนใจด้านศิลปะเป็นอย่างมาก 
๓)  มีน้ําใจ ชอบช่วยเหลือครู และเพ่ือน 
๔)  เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 

 
  



๑๑๘ 
 ๕.  การกําหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระท่ี ๑ การอ่าน  
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ป๎ญหาในการดําเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 
ป.๑ 
ตัวชี้วัด ๑ การอ่านออกเสียงคํา คําคล้องจองและข้อความ
สั้นๆ 
ตัวชี้วัด ๒ บอกความหมายของคําและข้อความท่ีอ่าน 
จุดเด่น 
๑.สามารถบอกชื่อพยัญชนะ  ก  -  ฮ  โดยให้ดูแบบสุ่มได้
ถูกต้อง  ๔๔  ตัว 
๒.สามารถอ่านคําพ้ืนฐานหนังสือภาษาไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๑  แม่ ก กา  ได้ 
จุดด้อย 
๑. ไม่สามารถอ่านคําพ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ที่มีตัวสะกดทั้ง  ๘  แม่ ตรงตามมาตราได้   (  แม่   กน    
กก   กม   กง    กบ    กด    เกย   เกอว   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภายในวันที่  ๓๑ มีนาคม  
๒๕๕๗ เด็กหญิงลีลา 
สามารถอ่านคําพ้ืนฐานใน
ระดับชั้น ป. ๑ ที่มีตัวสะกด
ตรงตามมาตราในแม่  กบ    
กด    กก    กม กน  ได้   
๑๐๐    คํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อให้อ่านคําพ้ืนฐาน
ในระดับชั้น  ป. ๑ ที่มีตัวสะกด
ตรงตามมาตรา  ในแม่  กบ  
จํานวน ๒๐  คํา แบบสุ่ม  
เด็กหญิงลีลา สามารถอ่านได้
ถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

 



๑๑๙ 
 

 

 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

  ๒.ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน   
พ.ศ.๒๕๕๖เมื่อให้อ่านคําพ้ืนฐาน
ในระดับชั้น  ป. ๑ ที่มีตัวสะกด
ตรงตามมาตรา  ในแม่  กด   
จํานวน ๒๐  คํา แบบสุ่ม  
เด็กหญิงลีลา สามารถอ่านได้
ถูกต้อง  
 

วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  

นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 

  ๓. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ.๒๕๕๖เมื่อให้อ่านคําพ้ืนฐาน
ในระดับชั้น  ป. ๑ ที่มีตัวสะกด
ตรงตามมาตรา  ในแม่  กก   
จํานวน ๒๐  คํา แบบสุ่ม  
เด็กหญิงลีลา สามารถอ่านได้
ถูกต้องทุกคํา   

วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  
 
 

นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 



๑๒๐ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

  ๔.ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม  
พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อให้อ่านคําพ้ืนฐานใน
ระดับชั้น ป.๑ ที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตรา  ในแม่  กม   จํานวน ๒๐  คํา 
แบบสุ่ม  เด็กหญิงลีลา สามารถอ่านได้
ถูกต้อง  
 

วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  

นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

  ๕.ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม  
พ.ศ.๒๕๕๗  เมื่อให้อ่านคําพ้ืนฐานใน
ระดับชั้น ป. ๑ ที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตรา  ในแม่  กน   จํานวน ๒๐  คํา 
แบบสุ่ม  เด็กหญิงลีลา สามารถอ่านได้
ถูกต้อง 

วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  
 

นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 

  



๑๒๑ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

สาระท่ี ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียน
สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ป.๑ 
ตัวชี้วัด ๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ตัวชี้วัด ๒.เขียนสื่อสารด้วยคําและประโยคง่ายๆ 
จุดเด่น 
๑.สามารถเขียนพยัญชนะ  ก  -  ฮ  ตามคําบอก
แบบสุ่ม  ได้ 
๒.สามารถเขียนคําพ้ืนฐานหนังสือภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  แม่ ก กา  ได้ 
จุดด้อย 
๑. ไม่สามารถเขียนคําพ้ืนฐานในระดับชั้น ป. ๑ 
ที่มีตัวสะกดทั้ง  ๘  แม่ ตรงตามมาตราได้  (แม่   
กน    กก   กม   กง    กบ    กด  เกย  เกอว   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  
๒๕๕๗  เด็กหญิงลีลา สามารถ
เขียนคําพ้ืนฐานในระดับชั้น   
ป. ๑ ที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตราในแม่  กบ    กด    กก    
กม กน  ได้    ๑๐๐    คํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
เมื่อให้เขียนคําพ้ืนฐานในระดับชั้น 
 ป. ๑ ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา  ในแม่  
กบ   จํานวน ๒๐  คํา ตามคําบอกแบบ
สุ่ม  เด็กหญิงลีลา สามารถเขียนได้
ถูกต้อง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 

 



๑๒๒ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

   
๒.  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖  
เมื่อให้เขียนคําพ้ืนฐานในระดับชั้น ป. ๑ 
ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา  ในแม่  กด   
จํานวน ๒๐  คํา  ตามคําบอกแบบสุ่ม
เด็กหญิงลีลา สามารถเขียนได้ถูกต้อง   
 

 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
  ร้อยละ ๗๐  
 

 
นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

   
๓.  ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เมื่อให้เขียนคําพ้ืนฐานในระดับชั้น ป. ๑ 
ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา  ใน แม่  กก   
จํานวน ๒๐ คํา ตามคําบอกแบบสุ่ม 
เด็กหญิงลีลา สามารถเขียนได้ถูกต้อง    
 
 
 

 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  
 

 
นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

 

  



๑๒๓ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

  ๑.     
๒.      ๔ .  ภายในวันที่  ๓๑  มกราคม 

๒๕๕๗ เมื่อให้เขียนคําพ้ืนฐานใน
ระดับชั้น ป. ๑ ที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตรา  ในแม่  กม  จํานวน ๒๐   คํา 
ตามคําบอกแบบสุ่ม เด็กหญิงลีลา 
สามารถเขียนได้ถูกต้อง   
 

 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  
 

 
นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 

  ๓.     
๔.      ๔ .  ภายในวันที่  ๓๑  มกราคม 

๒๕๕๗ เมื่อให้เขียนคําพ้ืนฐานใน
ระดับชั้น ป. ๑ ที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตรา  ในแม่  กม  จํานวน ๒๐   คํา 
ตามคําบอกแบบสุ่ม เด็กหญิงลีลา 
สามารถเขียนได้ถูกต้อง   
 

 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ ๗๐  
 

 
นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 

 



๑๒๔ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

สาระท่ี ๓ การฟัง  
สาระท่ี ๔ หลักการใช้ภาษา 
สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
 
สามารถเรียนได้ตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู้
ตามระดับชั้น ป. ๓ 

กําหนดตามสาระ มาตรฐาน               
การเรียนรู้ตามระดับชั้นของ
ผู้เรียน(ป.๓) 
 

กําหนดตามตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางตามระดับชั้นของ
ผู้เรียน(ป.๓) 
 

วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
๑. ทําชิ้นงาน,โครงงาน/แบบ
ประเมินชิ้นงาน,แบบประเมิน
โครงงาน 
๒. ทดสอบ/แบบทดสอบ 
- ขยายเวลาในการสอบให้มีเวลา
มากขึ้น 
-จัดแยกห้องสอบที่เหมาะสม 
-อ่านข้อสอบให้ฟ๎ง 
-คําท่ีใช้ในการสร้างแบบทดสอบ 
ควรเป็นคําพ้ืนฐานที่กําหนดไว้ใน
สาระที่ ๑ 
เกณฑ์การผ่าน 
เหมือนนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน 
 
 
 
 

นางใจดี 
เมตตา 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 
 

 



๑๒๕ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สาระท่ี ๑ จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินการของจํานวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินการต่างๆ 
และสามารถใช้การดําเนินการในการ
แก้ป๎ญหา 
   ป.๑  
ตัวชี้วัดที่ ๑ บวก ลบ ระคนของจํานวนนับ
ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุ สมผลของคําตอบ 
 จุดเด่น 
         ๑.  รู้ความหมายของการบวกและ
การใช้เครื่องหมายบวก 
         ๒.  สามารถบวกเลข โดยไม่มีการ
ทด ผลลัพธ์ไม่เกิน ๑๐๐ 
จุดด้อย 
 ๑. ไม่สามารถบวกเลขที่มีการทด 
และมีผลลัพธ์ไม่เกิน ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  
๒๕๕๗ เด็กหญิงลีลา  สามารถ
บวกเลขท่ีมีการทดและมี
ผลลัพธ์ไม่เกิน ๑๐๐ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ภายในวันที่ ๓๐กันยายน  
พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อให้บวกเลขที่มีการทด 
ผลลัพธ์ไม่เกิน ๕๐ เด็กหญิงลีลา
สามารถทําได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
การทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน  
ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายการุณย์ เอ้ือเฟ้ือ 
ครูประจํากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 



๑๒๖ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

  ๒) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๗เมื่อให้บวกเลขที่มีการทด 
ผลลัพธ์ไม่เกิน ๑๐๐ เด็กหญิงลีลา
สามารถทําได้ถูกต้อง 

วิธีการ/เครื่องมือการประเมินการ
ทดสอบ/แบบทดสอบ 
เกณฑ์การผ่าน 
  ร้อยละ ๘๐ 

นายการุณย์ 
เอ้ือเฟ้ือ 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

สาระท่ี ๒ การวัด 
สาระท่ี ๓ เรขาคณิต 
สาระท่ี ๔ พีชคณิต 
สาระท่ี ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ
เป็น 
สาระท่ี ๖ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์
 
สามารถเรียนได้ตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู้
ตามระดับชั้น ป. ๓ 
 

นักเรียนเรียนรู้ตามสาระ 
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
ระดับชั้น ป.๓ 
 

นักเรียนเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระ
การเรียนรู้แกนกลางตามระดับชั้น ป.๓ 
 

วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
๑. ทําชิ้นงาน,โครงงาน/แบบ
ประเมินชิ้นงาน,แบบประเมิน
โครงงาน 
๒. ทดสอบ/แบบทดสอบ 
- ขยายเวลาในการสอบให้มีเวลา
มากขึ้น 
-จัดแยกห้องสอบที่เหมาะสม 
-อ่านข้อสอบให้ฟ๎ง 
-จํานวนที่ใช้ในการทดสอบมี
ผลลัพธ์ไม่เกิน ๑๐๐ 
เกณฑ์การผ่าน 
-เหมือนนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน  

นายการุณย์ 
เอ้ือเฟ้ือ 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
 
 



๑๒๗ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สามารถเรียนได้ตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู้
ตามระดับชั้น ป. ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามสาระ 
มาตรฐานระดับชั้น ป.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระ
การเรียนรู้แกนกลางตามระดับชั้น  
ป.๓ 

 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
๑. ทําชิ้นงาน,โครงงาน/แบบ
ประเมินชิ้นงาน,แบบประเมิน
โครงงาน 
๒. ทดสอบแบบทดสอบ 
- ขยายเวลาในการสอบให้มีเวลา
มากขึ้น 
-จัดแยกห้องสอบที่เหมาะสม 
-อ่านข้อสอบให้ฟ๎ง 
เกณฑ์การผ่าน 
เหมือนนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน 
 

 
นางสมสวย 
สุดตา 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

 

  



๑๒๘ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
สามารถเรียนได้ตามสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ตามระดับชั้น ป. ๓ 
 
 

 

 
 
 
นักเรียนเรียนรู้ตามสาระ 
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
ระดับชั้น ป.๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นักเรียนเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางตามระดับชั้น ป.๓ 

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

 
 
 
นางใจบุญ 
      สุดด ี
ครูประจํากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 



๑๒๙ 
 

 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีการประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สามารถเรียนได้ตามสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ตามระดับชั้น ป. ๓ 
 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามสาระ 
มาตรฐาน การเรียนรู้ตาม
ระดับชั้น ป.๓ 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางตามระดับชั้น ป.๓ 
 

 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
 ประเมินผลจากแฟูมสะสมงาน 
เกณฑ์การผ่าน 
เหมือนนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน 

 
นายอาทิตย์ 
สีแดง 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
 
สามารถเรียนได้ตามสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ตามระดับชั้น ป. ๓ 
 
 
 
 

 

 
 
นักเรียนเรียนรู้ตามสาระ 
มาตรฐาน   การเรียนรู้ตาม
ระดับชั้น  ป.๓ 

 
 
 
 
 
 

 
 
นักเรียนเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางตามระดับชั้น ป.๓ 
 

 
 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
๑. ประเมินแฟูมสะสมงาน/แบบ
ประเมินแฟูมสะสมงาน 
๒.ทดสอบ/แบบทดสอบ 
- ขยายเวลาในการสอบให้มีเวลามาก
ขึ้น 
-จัดแยกห้องสอบที่เหมาะสม 
- อ่านข้อสอบให้ฟ๎ง 
เกณฑ์การผ่าน 
เหมือนนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน 

นายประเทศ 
ขอบเขต 
ครูประจ ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 
 

 



๑๓๐ 
 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีการประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/
เทคโนโลยี 
สามารถเรียนได้ตามสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ตามระดับชั้น ป. ๓ 
 
 
 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามสาระ 
มาตรฐาน  การเรียนรู้ตาม
ระดับชั้น ป.๓ 

 
 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางตามระดับชั้น ป.๓ 
 

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

 
นายงานดี 
ขยัน 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สามารถเรียนได้ตามสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ตามระดับชั้น ป. ๓ 
 
 
 
 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามสาระ 
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
ระดับชั้น ป.๓ 

 
 
 
 

 
นักเรียนเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางตามระดับชั้น ป.๓ 
 

 
วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน 
๑. ประเมินแฟูมสะสมงาน/แบบ
ประเมินแฟูมสะสมงาน 
๒. ทดสอบ/แบบทดสอบ 
-จัดแยกห้องสอบที่เหมาะสม 
-อ่านข้อสอบให้ฟ๎ง 
เกณฑ์การประเมิน 
เหมือนนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน 

นายอังกฤษ 
ต่างประเทศ 
ครูประจํากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 
 



๑๓๑ 
 

๖.ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
 

 
ที ่
 

 
รายการ 

 
 รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว สิ่งท่ีต้องการ 
จ านวนเงิน 

ที่ขออุดหนุน 

 
เหตุผลและความจ าเป็น ผู้ประเมิน ผู้จัดหา วิธีการ ผู้จัดหา วิธีการ 

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

 บัญชี ก               เด็กหญิงลีลามีทักษะ 
ภาษาไทยและคณิตศาสตร ์
ต่ํากว่าระดับชั้นที่เรียนอยู่
ป๎จจุบัน ๒ ช้ันเรียนทําใหม้ี
ผลกระทบต่อ 
การเรยีนรู้สาระอื่นๆ 
และมผีลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนต่าํจําเป็นต้องได้รบั 
การแก้ไขและพัฒนา 
อย่างเร่งด่วน 

นางใจดี 
เมตตา 
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             ๑,๐๐๐บาท 
รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน      ๖  รายการ 
รวมจ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน ๒,๐๐๐บาท  (  สองพันบาทถ้วน   ) 
   

 หมายเหตุ                ผู้จัดหา     (๑)   ผู้ปกครอง                    (๒)   สถานศกึษา  (๓)    สถานพยาบาล/อ่ืนๆ 
     วิธีการ               (๑)   ขอรับการอุดหนุน                 (๒)   ขอยืม           (๓)    ขอยืมเงิน 



๑๓๒ 
 

๗. คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

               ชื่อ                  ต าแหน่ง           ลายมือชื่อ 
 

๗.๑  นายอํานวย   การศึกษา ผู้อํานวยการโรงเรียนริมน้ําน่าน                     …….………… 
 

๗.๒  นางมาลา    ขาวใส            มารดา                    ………………… 
 

๗.๓  นางใจดี   เมตตา            ครูประจําชั้น/ครูประจํากลุ่มสาระฯภาษาไทย    …….………… 
 

๗.๔  นายการุณย์ เอ้ือเฟ้ือ           ครูประจํากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์                 ……….………… 
 
             ประชุมเมื่อวันที่   ๑๕     เดือน      พฤษภาคม     พ.ศ.     ๒๕๕๖ 
 
๘.  ความเห็นของบิดา  มารดา  ผู้ปกครองหรือผู้เรียน 
     การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ฉบับนี้ 
 
  ข้าพเจ้า    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย 
 
 
      ลงช่ือ…………………………………… 
       (นางมาลา   ขาวใส ) 
            ผู้ปกครอง 
     วันที่   ๑๕   เดือน   พฤษภาคม     พ.ศ.     ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอ านวย  

มาลา ขาว

ใส ใจดี เมตตา 

การุณย์ เอื้อเฟื้อ           

มาลา ขาว

ใส 



๑๓๓ 
 

แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(Individual Implementation Plan : IIP) 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล ด.ญ.ลีลา ขาวใส ระดับชั้น ป. ๓ ประเภทความพิการ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖   ผู้รับผิดชอบ นางใจดี  เมตตา   
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ ๑ การอ่าน เรื่อง  อ่านคําพ้ืนฐานในระดับชั้น ป. ๑ 
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี   ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  ด.ญ.ลีลาสามารถอ่านคําพ้ืนฐานในระดับ        
ชั้น ป. ๑ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราในแม่ กบ กด กก กม กน ได้ ๑๐๐ คํา 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) 
     ๑.  ภายในวันที่ ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อให้อ่านคําพ้ืนฐานในระดับชั้น ป.๑ ที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตราในแม่ กบ จํานวน ๒๐ คําแบบสุ่ม ด.ญ.ลีลา สามารถอ่านได้ถูกต้อง 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน ทดสอบ/แบบทดสอบ เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ ๗๐ 
แผนที่ ๑วันที่ใช้แผน ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๖๐ นาท ี
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ ๑.๑ 
      เมื่อให้อ่านคําพ้ืนฐานในระดับชั้น ป.๑ ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราในแม่ กบ จํานวน ๑ คํา คือ  อาบน้ า 
ด.ญ.ลีลาสามารถอ่านได้ถูกต้องร้อยละ ๗๐ 
เนื้อหา 
     คําพ้ืนฐานในระดบัชั้น ป.๑ มาตราสะกด แม่ กบ ตรงมาตรา ได้แก่ คําว่า “อาบน้ํา” 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน า 
        นักเรียนดูภาพเด็กอาบน้ํา  และร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการทําความสะอาดร่างกาย 
ขั้นสอน 

ครูใช้วิธีสอนโดยใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน(Multi Sensory Approach)และการฝึกทักษะย่อย                 
(  Skill  Training )  หมายถึงวิธีสอนอ่านและเขียนเป็นคํา  โดยมีกระบวนการสอนตามลําดับดังนี้ 

๑. ครูสร้างบัตรคํา   คําว่า  อาบน้ า โดยใช้วัสดุที่มือสัมผัสได้ลงบนกระดาษแล้วให้เด็กดูคําและ 
อ่านให้นักเรียนฟ๎ง พร้อมทั้งให้นักเรียนอ่านตาม   

๒. นักเรียนใช้นิ้วลากไปตามตัวอักษรทีละตัวที่ประกอบขึ้นเป็นคํา  อาบน้ํา  พร้อม  
ทั้งออกเสียงชื่อชื่อตัวพยัญชนะและสระนั้น และอ่านคําว่า  อาบน้ า  เมื่อลากครบทุกตัวอักษร ( ใบงานที่ ๑ ) 
 ๓. นักเรียนทําใบงาน  จับคู่ภาพกับคํา  (  ภาพอาบน้ํา  กับคําว่าอาบน้ํา  ) พร้อมทั้งระบายสีภาพให้
สวยงามและอ่านคํา ที่กําหนดให้เรียนรู้ (  ใบงานที่ ๒ ) 

๔. นักเรียนทําใบงาน ระบายสีคําด้วยสีที่กําหนดและนับจํานวนคําอาบน้ําที่นักเรียนระบายสีพร้อมทั้ง
อ่านให้ครูฟ๎ง (  ใบงานที่ ๓ ) 



๑๓๔ 
 

๕. นักเรียนอ่านคําว่าอาบน้ําตามใบงานที่กําหนด และร่วมตรวจสอบกับครูว่าอ่ านถูกต้องกี่คํา                          
( ใบงานที่ ๔ ) 
 
ขั้นสรุป 
           นักเรียนนําใบงานที่ทําทั้งหมดตามแผนการสอนมาร่วมจัดทําเป็นหนังสือของฉันและอ่านให้ครูฟ๎ง   
 
สื่อ/อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก/บริการ 
 ๑)ภาพเด็กอาบน้ํา 
 ๒) กระดาษทราย 
 ๓) ใบงาน 
 ๔) สีไม้ 
 ๕) กระดาษกาวย่น 
การวัดผลและประเมินผล 

๑.   วิธีการ 
       -  ทดสอบ   
       -  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้   
๒. เครื่องมือ 

 -   แบบทดสอบ 

- แบบสังเกตการเรียนรู้ 
๓.   เกณฑ์การผ่าน     

                 อ่านคําว่า   อาบน้ํา  ได้ร้อยละ  ๗๐ 
การเสริมแรง 

๑.  คําชม 
๒.  สติ๊กเกอร์  

 
ความคิดเห็นของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

เห็นชอบให้ใช้แผนนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ โดยในส่วนของบัตรคําควรมีการเพิ่ม รหัสสี
ในส่วนของตัว  “บ” เพ่ือเพ่ิมความสนใจและนําทางแก่ผู้เรียน 

 
ลงชื่อ  ..........อํานาจ  บารมี    ............ 

                (    นายอํานาจ  บารมี    ) 
      ตําแหน่ง..ผู้อํานวยการบ้านริมน้ําน่าน 

๑๕ /พฤษภาคม./๒๕๕๖ 



๑๓๕ 
 

บันทึกหลังการสอน 

 
 
ระดับคุณภาพการเรียนรู ้
 
 ๐   หมายถึง    ผู้เรียนทําได้ถูกต้องร้อยละ     ๐ -  ๔๙         การแปลความหมาย  ไม่ผ่าน 
 ๑   หมายถึง    ผู้เรียนทําได้ถูกต้องร้อยละ     ๕๐ – ๕๙  การแปลความหมาย  ปรับปรุง 
 ๒    หมายถึง   ผู้เรียนทําได้ถูกต้องร้อยละ     ๖๐  -  ๖๙ การแปลความหมาย  พอใช้ 
 ๓   หมายถึง    ผู้เรียนทําได้ถูกต้องร้อยละ     ๗๐  -  ๗๙ การแปลความหมาย  ดี 
 ๔   หมายถึง    ผู้เรียนทําได้ถูกต้องร้อยละ     ๘๐  ขึน้ไป          การแปลความหมาย  ดีเยี่ยม 
 

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

วัน เดือน ปี  ผลการสอน  
ระดับคุณภาพการเรียนรู้ 

๐  ๑  ๒  ๓  ๔  

๑๖ 

พฤษภาคม 

๒๕๕๖  

ผู้เรียนสามารถทํากิจกรรมตามใบงานที่ ๑ อยู่ในระดับดี  โดยใน

การทํากิจกรรมครูต้องกระตุ้นเตือนทางวาจากับผู้เรียน  

   
   

ใบงานที๒่ ผู้เรียนสามารถจับคู่ภาพกับคําอยู่ในระดับพอใช้ครูต้อง

กระตุ้นเตือนทางวาจากับผู้เรียนเป็นระยะ  

  
    

๑๗ 

พฤษภาคม 

๒๕๕๖  

- ผู้เรียนสามารถทํากิจกรรมตามใบงานที่ ๓ ได้อย่างรวดเร็ว 

และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยผู้เรียนให้ความร่วมมือและ

ให้ความสนใจมากข้ึน  

    
  

- ผู้เรียนสามารถทํากิจกรรมตามใบงานที่ ๔ ได้อย่างรวดเร็วและมี

คุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยผู้เรียนให้ความร่วมมือและให้

ความสนใจมากขึ้น  

    
  



๑๓๖ 
 

ตัวอย่าง 
 

บันทึกผลการประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของ เด็กหญิง ลีลา  ขาวใส 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม : ๑. ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อให้อ่านคําพ้ืนฐานในระดับชั้น ป.๑ 
ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราในแม่ กบ จํานวน ๒๐ คําแบบสุ่ม ด.ญ.ลีลา สามารถอ่านได้ถูกต้อง 

 

ลําดับ  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ผลการทดสอบ  

คะแนน  ผ่าน  ไม่ผ่าน  

๑.๑  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า อาบน้ํา ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๒  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า ดาบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๘     

๑.๓  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า  คาบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๔  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า ตอบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๙     

๑.๕  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า ชอบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๖  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า รอบ  ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๖   
  

๑.๗  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า แคบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๖   
  

๑.๘  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า รีบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๙     

๑.๙  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า ยางลบได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๑๐     

๑.๑๐  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า ตะเกียบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๑๑  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า กบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๑๐     

๑.๑๒  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า เก็บ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๑๓  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า กลับได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๑๔  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า กับ   ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๑๕  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า จับ  ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๘     

๑.๑๖  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า กราบ  ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๗     

๑.๑๗  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า พบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๘     

๑.๑๘  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า พับ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๙     



๑๓๗ 
 

ลําดับ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ผลการทดสอบ 

คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑.๑๙  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า ทับ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๙     

๑.๒๐  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านคําว่า ตะขาบ  ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐  ๙     

ร้อยละของการผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น) ๙๐.๐๐  

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

ตัวอย่าง 
 

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

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 

 
เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 

ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 

สรุปผลการจัดการศึกษา 

จํานวนจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม
ทั้งหมด (ข้อ) 

จํานวน
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ที่ผ่าน (ข้อ) 

จํานวน
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ที่ ไม่ผ่าน (ข้อ) 

ภาษาไทย       ภายในวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๗ 
เด็กหญิงลีลา สามารถอ่านคําพ้ืนฐานใน
ระดับชั้น ป. ๑ ทีม่ีตัวสะกดตรงตามมาตรา
ในแม่ กบ กด  กก  กม กน ได้  ๑๐๐  คํา 

 
๕ 

 
 

 
๕ 

 
- 

    ภายในวันที่   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  
เด็กหญิงลีลา สามารถเขียนคําพ้ืนฐานใน
ระดับชั้น ป. ๑ ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา
ในแม่  กบ  กด กก  กม กน  ได้ ๑๐๐  คํา 

๔ ๕ - 

คณิตศาสตร์     ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
เด็กหญิงลีลา  สามารถบวกเลขท่ีมีการทด
และมีผลลัพธ์ไม่เกิน ๑๐๐ ได้ 

๒ ๒ - 

รวมจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผ่าน ๑๒  
จ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผ่านคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
ระดับคุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียน ๔  
 
ระดับคุณภาพการเรียนรู ้
 ๐   หมายถึง    ผู้เรียนทําได้ถูกต้องร้อยละ     ๐ -  ๔๙         การแปลความหมาย   ไม่ผ่าน 
 ๑   หมายถึง    ผู้เรียนทําได้ถูกต้องร้อยละ     ๕๐ – ๕๙  การแปลความหมาย   ปรับปรุง 
 ๒    หมายถึง   ผู้เรียนทําได้ถูกต้องร้อยละ     ๖๐  -  ๖๙ การแปลความหมาย   พอใช้ 
 ๓   หมายถึง    ผู้เรียนทําได้ถูกต้องร้อยละ     ๗๐  -  ๗๙ การแปลความหมาย   ดี 
 ๔   หมายถึง    ผู้เรียนทําได้ถูกต้องร้อยละ     ๘๐  ขึน้ไป การแปลความหมาย   ดีเยี่ยม 

 


