
2/10/2011

1

การจดัทําแผนการจดั
การศกึษาเฉพาะบคุคล 

(IEP)

โดย  ดร.สมพร  หวานเสร็จ    ผู้อาํนวยการเชี�ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ความเป็นมาและความสําคญั

ปญัหาในการฟื' นฟสูมรรถภาพผูพ้กิาร

• ไมท่ ั/วถงึ
• ไมค่รอบคลมุ ทกุกลุม่อาย ุ
  ทกุประเภทความพกิาร
• ไมต่อ่เนื/อง
• ไมย่ ั/งยนื
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สทิธโิอกาส
ความเทา่เทยีม เนน้ผูเ้รยีน

เป็นสําคญั

การฟื' นฟู
สมรรถภาพต ั'งแต่

แรกพบความพกิาร
สื/อ สิ/งอาํนวยความ

สะดวก บรกิารและความ
ชว่ยเหลอือ ื/นใด ทางการ
ศกึษา ตามกฏกระทรวง

การจดัการศกึษา
ในรปูแบบที/หลากหลาย

การพฒันา
 ศกัยภาพ 
คนพกิาร

เจตคติ
ของคนท ั/วไป

 ส ื/อ ส ิ/งอํานวยความสะดวก บรกิาร ฯลฯ

   แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล

หลกัการ

การบรกิารชว่ยเหลอืระยะแรกเร ิ/ม   

สหวทิยาการ

ประสานการใชท้รพัยากรเครอืขา่ย

                 
การฟื' นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน

  การเรยีนรวม

    เนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคญั

 บูรณาการ

 มเีอกภาพบนความหลากหลาย

 ภมูปิญัญาทอ้งถิ/น

แนวทางพฒันาคนพกิาร
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คนพกิารสามารถพึงพาตนเองได ้
มคีณุภาพชวีติทีด ีสามารถ
ดํารงชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสขุและมศีกัดิ'ศร ี ตลอดจน
มสีว่นรว่มในการพฒันาสงัคมและ
ประเทศ

วสิยัทศัน์

VISION

กฎหมายอเมรกิา PL 94-142

• หา้มทกุโรงเรยีนปฏเิสธเด็กเขา้เรยีน

• จัดการศกึษาใหเ้ทา่เทยีมเด็กทัวไป

• จัดใหส้อดคลอ้งกับความแตกตา่งระหวา่งบคุคล

• จัดสภาพแวดลอ้มใหม้ขีอ้จํากัดนอ้ยทีสดุ

• จัดกระบวนการใหท้กุฝ่ายมสีว่นรับผดิชอบ
  ในการวางแผนจัดการศกึษา

• ผูป้กครองมหีนา้ทีและรับผดิชอบตลอดจน
  มสีว่นจัดทําแผนฯและมสีว่นชว่ยเหลอืในการพัฒน
  ความสามารถ



2/10/2011

4

ความจําเป็นในการจัดทํา   IEP 
ตามกฎหมายในประเทศไทย

รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540

• มาตรา 43 สทิธเิสมอกัน  
   รับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี
• มาตรา 55 สทิธไิดร้ับสิงอํานวย
   ความสะดวก 
• มาตรา 80 วรรคสอง รัฐตอ้ง
   สงเคราะห ์ ใหม้คีณุภาพชวีติทีดี
   และพึงตนเองได ้

มาตรา 10 จัดการศกึษาใหอ้ยา่งทัวถงึและ
มคีณุภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใชจ้่าย 
มาตรา 22  ถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามสําคัญทีสดุ 
มาตรา 24 สอดคลอ้งกบัความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคล
มาตรา  28  จัดใหห้ลากหลาย เพือพัฒนา
คณุภาพชวีติ

พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศักราช 2542
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ประเภทความบกพรอ่ง 9 ประเภท

1. บกพรอ่งทางการเห็น   
2. การไดย้นิ
3. รา่งกาย
4. สตปิัญญา 
5. ภาษาและการพดู       
6. การเรยีนรู ้
7. พฤตกิรรมและอารมณ์      
8. ออทสิตกิ
9. บกพรอ่งซํ 'าซอ้น

ความตอ้งการ

1. สิงอํานวยความสะดวก
2. สือ
3. บรกิาร
4. ความชว่ยเหลอือืนใดทางการศกึษา
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สิงอํานวยความสะดวก

ไมเ้ทา้ขาว

เครืองพมิพอ์กัษรเบรล์
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แวน่ขยาย
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รถเข็น หรอืรถโยก

กายอุปกรณแ์ละอุปกรณ์
ชว่ยคนพกิารทางการ

เคลื/อนไหว
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เครืองชว่ยฟัง

เครื/องชว่ยฟงั ระบบ FM



2/10/2011

11

• หนังสอืเสยีง ไดแ้ก ่ แถบเสยีง  
   แผน่เสยีง  แผน่ซดีี
• อปุกรณ์พัฒนาทักษะการสือสาร
  ไดแ้ก ่ บัตรคํา  บัตรภาพ
• กรอบหรอือปุกรณ์ทีใชกํ้าหนด

บรรทัดหรอืพืน้ที

สื/อ

บรกิาร • การสอนเสรมิ
• กายภาพบําบัด
• กจิกรรมบําบัด
• แกไ้ขการพดู
• ดนตรบํีาบัด
• ศลิปะบําบัด
• การประเมนิทาง
   จติวทิยาและทักษะ
   ดา้นตา่งๆ
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ความชว่ยเหลอือืนใดทางการศกึษา

• การปรับเนือ้หา หลกัสตูร
   เทคนคิการสอน 
• การประเมนิสําหรับคน
   พกิารแตล่ะบคุคล
• การจัดอาสาสมคัร
• การแนะแนวครอบครัว
• การฝึกอบรมทกัษะดา้น
   อาชพี

ความหมาย

 แผนการศกึษาทีจัดทําขึน้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรสําหรับเด็กแตล่ะคนทีมี
ความตอ้งการพเิศษ เป็นสว่นหนึงของ
กระบวนการเรยีนการสอนทีโรงเรยีน
จัดทําขึน้ โดยไดร้ับความรว่มมอืและ
ความยนิยอมจากผูป้กครอง มกํีาหนด
ระยะเวลา 1 ปี และมกีารทบทวนแผน
ทกุภาคเรยีน
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รปูแบบการจดัทาํ IEP

ผูบ้รหิาร

ครูประจําช ั'น

ผูป้กครอง

ครูประจําวชิา

แพทย,์พยาบาล

1. จัดทําใหก้บัคนพกิารทกุคนเป็น
รายบคุคล

2. มุง่พัฒนาคนพกิารอยา่งเต็มศกัยภาพ
ทกุดา้น

3. ทกุฝ่ายทีเกียวขอ้งมสีว่นรว่มในการ
จัดทําแผน

4. ครอบคลมุ ยดืหยุน่และสอดคลอ้งกับ
กฎหมายทีเกียวขอ้ง

5. มกีารประเมนิผลเป็นระยะๆ อยา่ง
ตอ่เนืองและสมําเสมอ

6. มขีอ้มลูใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการ
จําเป็นของคนพกิาร

หลกัการจดัทาํ
แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล
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เนื'อหาสาระของแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล

1. ขอ้มลูทีใชใ้นการจัดทําแผนฯ 
(ประวตั ิความสามารถ ณ วันทําแผนฯ จดุออ่น  
จดุเดน่)

2. ระยะเวลาเริมตน้และสิน้สดุแผน (1 ปี)
3. จดุมุง่หมาย

IEP

4. ความตอ้งการ สือ สิงอํานวยความ
สะดวก บรกิารและ ความชว่ยเหลอือืน
โดยทางการศกึษาตามทีกําหนดใน
กฎกระทรวง

5. ความเห็นของคณะกรรมการจัดทํา
แผนฯ

6. การลงนามของคณะกรรมการจัดทํา
แผนฯ

7. การรายงานผลการประเมนิผล
8. การปรับปรงุและพัฒนาแผนการจัด

การศกึษาเฉพาะบคุคล

IE
P
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1. เจาะจง (specific)   

2. วัดได ้(measurable)

3. ทําได ้(achievable)

4. ตรงกับความตอ้งการจําเป็น (relevant)  

5. มกํีาหนดเวลาแน่นอน (timebound)

ลกัษณะที/ด ี

ประโยชนข์อง  IEP  ประโยชนข์อง  IEP  

ตอ่คนพกิาร

1. ไดร้ับความชว่ยเหลอืสอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการจําเป็น

2. ไดร้ับสิงอํานวยความสะดวก สือ 
บรกิารและความชว่ยเหลอื

3. ไดเ้รยีนรูแ้ละพัฒนาตามศักยภาพ
ของแตล่ะบคุคล

4. ไดม้สีว่นร่วมในการประเมนิผลและ
ปรับปรงุการจัดการศกึษา
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ตอ่ผูป้กครอง

1. ปรกึษา และขอคําแนะนํากับผูร้ับผดิชอบ
เกียวกับคนพกิารแตล่ะคนได ้

2. มสีว่นร่วม และรับ รู ้การกําหนดเป้าหมาย
ในการจัดทําแผนการชว่ยเหลอื

3. สามารถขอรับ สือ  สิงอํานวยความสะดวก 
ฯลฯ 

4. รู ้เขา้ใจ และสามารถมสีว่นร่วมในการฝึก
และพัฒนาการศกึษาของบตุรไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง

5. ไดม้สีว่นร่วมในการประเมนิผลและ
ปรับปรงุการจัดการศกึษาใหเ้หมาะสม

ตอ่ครูผูส้อน

1. เป็นขอ้มลูในการศกึษาและวเิคราะหผ์ูเ้รยีน 

2. รูข้อบเขตความรับผดิชอบของตนเอง

3. ทําแผนการสอนใหส้อดคลอ้งกับผูเ้รยีนมากขึน้

4. มสีือ สิงอํานวยความสะดวก ฯลฯ ตามความ
เหมาะสม

5. ประเมนิ และรายงานความกา้วหนา้สอดคลอ้งกับ
เป้าหมาย 

6. มสีว่นรว่มในการประเมนิผลและปรับปรงุการจัด
การศกึษา
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ตอ่สถานศกึษาและผูบ้รหิาร

1. เป็นขอ้มลูในการจัดผูเ้รยีนเขา้เรยีน
ในรปูแบบและระดับทีเหมาะสม

2. เป็นขอ้มลูในการวางแผนการบรหิาร 
การจัดงบประมาณและการจัดการ
เรยีนการสอน 

3. มสีือ สิงอํานวยความสะดวก ฯลฯ 
สง่เสรมิการเรยีน

4. เป็นขอ้มลูพัฒนาผูเ้รยีน เป็นฐานใน
การพัฒนาหลักสตูรและแนวทางการ
จัดการเรยีนการสอน

การนําแผนการจดัการศกึษา
เฉพาะบุคคล

สูก่ารปฏบิตัแิละประเมนิผล
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การจัดทําแผนการสอนรายบคุคล โดยกําหนด

1. จดุมุง่หมาย
2. วนัเริมตน้
3. วนัสิน้สดุ
4. วธิสีอนเทคนคิการสอน
5. สือ
6. เกณฑก์ารประเมนิผล
7. ผลการประเมนิ

การนําแผนการสอนรายบคุคลไปปฏบิัติ

1. ประสานผูเ้กียวขอ้งใหเ้ด็ก
ไดร้ับบรกิารตามแผนฯ

2. มกีารตดิตามผลและจัดทํา
รายงานผลการพัฒนา
ความสามารถ

3. ประเมนิผล  ปรับปรงุ
ขอ้มลูและพัฒนาแผน                  
การจัดการศกึษาเฉพาะ
บคุคล ถา้จําเป็น                       
สามารถเพิมเตมิขอ้มลูได ้

4. ประเมนิผลการดําเนนิงาน
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ตวัอยา่ง
IEP อดุมศกึษา

เสน้ทางการจดัสง่
IEP

( Individualized  Education  Program )
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สถานศกึษา

ศนูยจ์งัหวดั

ศนูยเ์ขต

1. สรปุ            
2. E-SpN

OnLine E-SpN

คนพกิาร

E-SpN
1. ชือ-นามสกลุ

2. เลขประจําตัว 13 หลัก 

3. วันเดอืนปี เกดิ 

4. ประเภทความพกิาร

5. ทีอยูท่ ีตดิตอ่ได ้

6. สถานศกึษาทีศกึษาอยู ่

7. ระดับชัน้ทีศกึษา…

• เรยีนรว่ม

• ชัน้เรยีนพเิศษ

• รร.เฉพาะ ฯ

• กศน. 

• สถาบันอดุมศกึษา………….
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สิ�งที�ต้องจัดให้ เหตุผล วิธีจัดการ

สิ�งอาํนวยความสะดวก

สื�อ

บริการ

ความช่วยเหลืออื�น

ใดทางการศึกษา

O  ใหเ้ปลา่
O  ใหย้มื

O  ใหย้มืเงนิไปจดัซื'อ
O  ผูป้กครองจดัหาให้

8. E-SpN

สิ�งที�ต้องจัดให้ เหตุผล วิธีจัดการ

สิ�งอํานวยความสะดวก

สื�อ

บริการ

ความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา

พฤตกิรรมบําบัดและแกไ้ขพฤตกิรรม

มพีฤตกิรรมไมพ่งึ ประสงค์ ผูป้กครองจัดหาให ้

เครืองชว่ยฟัง
หตูงึ ใหย้มืเงนิไปจัดซือ้

ปทานุกรมภาษามอืไทย

ตอ้งการใหรู้ภ้าษามอื
นอกจากการหัดพดู

ใหเ้ปลา่

อาสาสมัคร
ชว่ยควบคมุพฤตกิรรม ผูป้กครองจัดหาให ้

E-SpN
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คณุสมบตัขิองคนพกิารที/มสีทิธ ิ   คณุสมบตัขิองคนพกิารที/มสีทิธ ิ             

1. มถีินทีอยูใ่นประเทศไทย

2. มคีวามตอ้งการจําเป็นพเิศษ   ทาง
การศกึษา ตามทีกําหนดไวใ้นแผนการจัด
การศกึษาเฉพาะบคุคล

3. ลงทะเบยีนและเขา้ศกึษาในสถานศกึษา

              วธิกีารไดร้บัวธิกีารไดร้บั

1.ขอยมื
2.ขอยมืเงนิ
3.ขอรบั
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ข ั'นตอนการขอยมื ข ั'นตอนการขอยมื [[บญัช ีกบญัช ีก.].]

สถานศกึษา

ศนูย์

คนพกิาร/ 
ผูป้กครอง

ทํา
สญัญา

ยื/นคําขอ  + IEP

ข ั'นตอนการขอ ข ั'นตอนการขอ [[บญัช ีกบญัช ีก//คค]]

ยื/นคําขอ

สถานศกึษา 10 ม.ิย.

ศนูย ์20 ม.ิย.

คนพกิาร/ ผูป้กครอง

คณะกรรมการ  10  ก.ค.

สง่คูปอง
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ข ั'นตอนการขอยมืเงนิ ข ั'นตอนการขอยมืเงนิ [[บญัช ีขบญัช ีข//คค]]

ส่งเอกสารคาํขอและหลกัฐาน

สถานศึกษา 20 

มิ.ย.คนพกิาร/ ผู้ปกครอง

คณะกรรมการ ศูนย์ 10 ก.ค.

จัดซื.อแล้วส่งคนืหลักฐานจัดซื.อแล้วส่งคนืหลักฐาน

ให้สถานศึกษา ใน ให้สถานศึกษา ใน 77  วันวัน

ทําสัญญา

การขอรบัเงนิอุดหนุน

เพื/อจดัซื'อสิ/งอํานวยความสะดวก สื/อ 

บรกิารและความช่วยเหลอือื/นใดทางการศกึษา

10  ลาํดบัข ั'นตอน
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ผูใ้หบ้รกิาร

คนพกิารหรอืผูป้กครอง

ยืนแบบขอรับเงนิอุดหนุนพรอ้ม
แบบ IEP

สถานศกึษา
 -  ตรวจสอบความถกูตอ้ง
 -  สง่แบบคําขอฯ ไปยังศูนย์
การศกึษาพเิศษ

ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ
  -  ตรวจสอบความถกูตอ้ง
  -  ส่งเอกสารไปยังคณะอนุกรรมการ
  -  พจิารณาอนุมัตหิรอืยกเลกิการ
ขอรับเงนิอุดหนุน
  - จ่ายคปูองไปยังสถานศกึษา

ศนูยก์ระจายสือ
  -  ส่งคปูอง
  -  จัดทําฐานขอ้มูล

 สง่คปูองโอนเงนิ

ภายใน 5 วัน

 สง่คปูองไปยัง

สถานศกึษาภายใน

5 วันทําการ

ส
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ท
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ก
าร

ให
บ้

รกิ
าร

แ
ล
ะ

ค
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อ
ง

เพ
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ข
อ
รับ

โอ
น
เง

นิ
เข

า้บ
ัญ

ช
ผี

ู้
ให

บ้
รกิ

าร

 สง่คปูองไปยัง
คนพกิารหรอืผูป้กครอง
ภายใน  5 วันทําการ

จัดส่งคปูองใหค้นพกิารหรอื
ผูป้กครอง

 - จ่ายเงนิตามคปูองใหก้ับผูบ้รกิาร
 - แจง้ผลการอนุมัต ิรายงานการใช ้
คปูองและการจ่ายเงนิไปยังศูนย์
กระจายสือ

นําคปูองไปขอรับบรกิาร

พ.ร.บ. การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ 
มาตรา ๖๐ (๓)

ใหจ้ดัสรรงบประมาณแตล่ะปีเป็นเงนิอุดหนุนสําหรบัคน
พกิารตามกฏกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหค้น

พกิารมสีทิธไิดร้บัส ิ/งอํานวยความสะดวกฯ
ในอตัราที/มากกวา่แตไ่มเ่กนิหา้เทา่ ของเงนิอดุหนุนดา้นสื/อและ

วสัดกุารศกึษาที/จดัสรรใหแ้กน่กัเรยีนท ั/วไปตอ่คน


