
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘ ก าหนดให้สถานศึกษาในทุกสังกัด
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน และต้องมี
การปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ซึ่งในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล             
ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ 

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

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ขอขอบพระคุณ  ดร .เบญจา ชลธาร์นนท์ อดีตผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร.วัชรีย์  ร่วมคิด   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ผศ.วาระดี  ชาญวิรัตน์   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร. จรรยา ชื่นเกษม   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ดร.นลินรัตน์  อภิชาต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และนางพนิดา รัตนไพโรจน์  สถาบันราชานุกูล ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์
เป็นผู้เชี่ยวชาญ  ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ท าให้การจัดท าคู่มือการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้  จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการต่อไป 

 
       
 
    
                                                                 ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ 
     ผู้อ านวยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    

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

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

ข้อ ๒  การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้มีองค์ประกอบของแผนตามข้อ ๓ และ
กระบวนการจัดท าแผนตามข้อ ๔ 

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

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

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

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

ผู้เรียนแต่ละคนโดยมีกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน ซึ่งประกอบด้วย 



(๑) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน 
(๒) บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการ 
(๓) ครูประจ าชั้น หรือครูแนะแนว หรือครูการศึกษาพิเศษ หรือครูที่รับผิดชอบงาน          

ด้านการศึกษาพิเศษที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีที่สถานศึกษาใดมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความพิการ สถานศึกษานั้นอาจ

แต่งตั้งให้นักวิชาการดังกล่าวเข้าร่วมเป็นกรรมการเพ่ิมเติมด้วยก็ได้ 
ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ประชุมเพ่ือจัดท าแผนตาม

ข้อ ๒ แล้วน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งจัดประชุมเพ่ือประเมิน 
ทบทวน และปรับแผน พร้อมจัดท ารายงานผลปีละ ๒ ครั้ง 

 ข้อ ๗  ในการส่งต่อผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละระดับ หรือย้ายสถานศึกษาให้สถานศึกษา
น าส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รายงานผลการประเมิน การด าเนินการตามแผน แฟ้มประวัติและ          
แฟ้มสะสมผลการเรียนของผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาต่อไป 

  
  

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program: IEP)                                          

ชื่อสถานศึกษา  ..........................................  ระดับ............................................สังกัด .............................. 
เริ่มใช้แผนวันที่  ..................................................  ส้ินสุดแผนวันที ่............................................................... 
  
๑.  ข้อมูลทั่วไป    

ชื่อ-ชื่อสกุล  .........................................................................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน  .....................................................................................   
การจดทะเบียนคนพิการ      ไม่จด     ยังไม่จด    จดแล้ว   ทะเบียนเลขท่ี  .................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด  .........................................................................ศาสนา…. ......................... 
ประเภทความพิการ  ....................................  ลักษณะความพิการ   ...............................................  
ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา   ................................................................................................. 
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา  ..............................................................................................  
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง  ...............................................เกี่ยวข้องเป็น .....................................................  
ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้  ............................................................................................................ ......... 
ต าบล/แขวง ............  อ าเภอ/เขต  ...................... จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย์ ...........       
โทรศัพท์  .....................โทรศัพท์เคลื่อนที่..................โทรสาร ................  e-mail  address …………… 

 
๒. ข้อมลทางด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ  
 

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

 
  
  



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

  การศึกษาตามอัธยาศัย..........................................ระดับ...........................พ.ศ.  ๔๔๔๔๔ 
    อ่ืนๆ.....................................................................  ระดบั.......................... พ.ศ.  ๔๔๔๔๔ 
 
๔. ข้อมูลอ่ืนๆ  ที่จ าเป็น 

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

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



๕.    การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว  ๑  ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



๖.    ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
 

 
ที ่
 

 
รายการ 

 
รหัส 

สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว สิ่งท่ีต้องการ จ านวนเงิน 
ที่ขอ

อุดหนุน 

เหตุผลและความ
จ าเป็น 

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

                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  
                  
                  

รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน 
 
....................................................................................................................... รายกา ร 

รวมจ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน 
 
.......................................................................................................................บาท   

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



๗. คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

                         ชื่อ                         ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 

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

                                  
   

ประชุมวันที่...................เดือน..................................พ.ศ............................ 
 
๘. ความเห็นของบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน 

  การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ฉบับนี้   

 
  ข้าพเจ้า       เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย 
 

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

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

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

 
 

 



 



 
 



 



 
 
 

 
 
 

นางอรุณี  สุทธิธรรม                                                             



      แบบนิเทศการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 
ค าชี้แจง   

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

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

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

ตามกระบวนการในคู่มือ เพื่อประโยชน์ ในการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ในโอกาสต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
 
๑.ขั้นเตรียมการ   
๑.๑ การรวบรวมข้อมูล 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค 
๑.มีการสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลผู้เรียนจากผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง 

   

๒.มีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน    
๓.มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง    
๔.มีการท าความเข้าใจสภาวะของผู้เรียนกับผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง 

   

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
.................................................................................. ...........................................................................................  
................................................................................................. ................................................................... ......... 
 
๑.๒ การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค 
๑.มีการขออนุญาตผู้ปกครอง    
๒.มีการใช้แบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ    
๓.มีการใช้แบบคัดกรองของหน่วยงานอื่นๆเพ่ิมเติม    
๔.มีผู้คัดกรองไม่น้อยกว่า ๒ คน    
๕.ร่วมมือกับคณะสหวิชาชีพในการคัดกรอง    
๖.มีการคัดกรองเพ่ิมเติมจากการรับรองโดยแพทย์
หรือระบุไว้ในบัตรประจ าตัวคนพิการ 

   

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



๒.ขั้นจัดท าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล 

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค 

๑.มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของสถานศึกษา 

 
 

  

๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลครบตามองค์ประกอบของ
ประกาศกระทรวงฯ 

   

๓.แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ได้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 

   

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

๒.๒  ตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพื้นฐาน  
ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค 

๑.มีการตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

   

๒.มีการตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐาน
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร 

   

๓.น าผลการตรวจสอบหรือประเมินความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนมาวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

   

๔.มีการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนเพ่ือน ามา
วางแผนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) 

   

๕.มีการตรวจสอบรายการสิ่งอ านวยความสะดวก 
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เพ่ือน ามาใช้ใน
การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

   



 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................  
................................................................................................. ............................................................................ 
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
 
๒.๓  จัดท าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล(IEP)  

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

   

๒.น าผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนมาวิเคราะห์เป็นจุดเด่น จุดด้อย ได้
สอดคล้องกับผลการประเมิน 

   

๓.มีการน าผลการวิเคราะห์จุดด้อยของผู้เรียน
น ามาก าหนดเป้าหมายระยะยาว ๑ ป ี

   

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

   

๕. ก าหนดเกณฑ์ เครื่องมือและวิธีการ
ประเมินผลได้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น) 

   

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

   

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



๓.ขั้นการน าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปใช้ 
๓.๑  จัดท าแผนการจัดการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

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

   

๒.มีการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)ได้
ครบตามองค์ประกอบ 

   

๓.มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่สอดคล้อง
เหมาะสมความต้องจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 

   

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
................................................................................................. ............................................................................ 
................................................................................................. ............................................................................  
 
๓.๒  การน าแผนการจัดการสอนเฉพาะบุคคลไปใช้  

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค 
๑.ผู้สอนน าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)ไป
สอนจริง 

   

๒.มีการจัดท าเครื่องมือบันทึกผลการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือน าไปประเมินผลการ
จัดกิจกรรรมการเรียนในแต่ละครั้ง 

   

๓. มีการบันทึกหลังสอนทุกครั้ง    
๔.มีการน าผลบันทึกหลังสอนมาใช้ในการ
ทบทวนหรือปรับแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 

   

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



๔. ขั้นการประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
๔.๑ ประเมินแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค 
๑.มีการประเมินผลแผนการสอนเฉพาะบุคคล
(IIP)ตามเครื่องมือที่ก าหนดเพ่ือตัดสินสรุปผล
การเรียนรู้ 

   

๒.มีการน าผลการประเมินไปเทียบเคียงกับ
เกณฑ์ระดับคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
....................................................................................... ......................................................................................  
 
๔.๒ ประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................  
.................................................................................. ...........................................................................................  
................................................................................................. ................................................................... ......... 
................................................................................................. ............................................................................  
 
๔.๓ ประเมินเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค 
น าผลการประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น) ที่ผ่าน     มาเทียบเกณฑ์
การผ่านตามที่สถานศึกษาก าหนด 

   

 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค 
มีการประเมินผลจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)มาเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

   



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
...................................................................................... .......................................................................................  
................................................................................................. ....................................................................... ..... 
 
๔.๔ ประเมินแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

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

   

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................ 
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
 
๔.๕ การตัดสินระดับผลการเรียนรู้ 

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

   

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

   

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



๕. ขั้นการสรุปและรายงานผล 
 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค 
มีการรายงานผลการความก้าวหน้าของผู้เรียน
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

   

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .......................................................................................................................................... 
................................................................................................. ............................................................................  
................................................................................................. ............................................................................  
...................................................................................... .......................................................................................  
................................................................................................. ....................................................................... ..... 
 
๖. ขั้นการส่งต่อ 
 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค 
มีการส่งต่อผู้เรียนให้ได้รับได้รับบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสม 
 

   

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



บันทึกการนิเทศ 
 

ชื่อ.............................................นามสกุล........................................ผู้รับการนิเทศ 
 

ว/ด/ป รายการนิเทศ ข้อเสนอแนะ ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ หมายเหตุ 
  

 
 

 
 

    

  
 
 
 

 

    

  
 
 
 

 

    

  
 
 
 

 

    

  
 
 

 
 

    

      
 
  



คณะบรรณาธิการกิจ 
 
๑. นายชลิต    วิพัทนะพร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมหาสารคาม 

๒. นายรุ่งโรจน์    นิ่มนวลเกตุ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัด

นครปฐม 

๓. นายเจริญ    แจ่มใส  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสมุทรสาคร 

๔. นายสุรพล    เสนบุญ   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕. นายวรทัศน์    รุ่งเรือง   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 

๖. นางสาวอ าพร   ราชติกา   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี 

๗. นางสาวอรวรรณ   เจือจาน  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 

๘. นางคลอรีน   คุณารักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

๙.นางสุคนธ์    ผาสุก  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

๑๐.นางสาวคณิตศาสตร์ บุญพันธ์  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 

๑๑.นายสมาน    ทวีเลิศ   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม 

๑๒.นางสาวดวงรัตน์   ยาแสง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑๓.นายสุวิทย์    อินต๊ะวิกุล  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑๔.นางสาวนิรบล   หลักหาญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น  

๑๕.นางสาววิชชุนันท์   เชื้อเจริญ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น 

๑๖.นางสาวสุพัตรา   นามวงค์  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 

๑๗.นางสาวภทรพร   เล็กประเสริฐ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสมุทรสาคร 

๑๘.นางวาสนี              วิพัทนะพร           ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมหาสารคาม 

๑๙.นางอุบลรัตน์   น านาผล  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ออกแบบปก 
      นางสาวพลอย        พิมพ์ศรี                ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 



 


