


คำำ�นำำ�

	 การจััดการศึึกษาสำำาหรับเด็กที่่�มี่ความีต้้องการพิิเศึษ	 เป็็นเร่�องที่่�ทีุ่กหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้้องให้ความีสำำาคัญ	จัะเห็นได้จัาก

พิระราชบัญญัติ้การจััดการศึึกษาสำำาหรับคนพิิการ	 พิ.ศึ.	 2551	 ท่ี่�ได้กำาหนดสิำที่ธิิและหน้าท่ี่�ที่างการศึึกษา	 การส่ำงเสำริมีการจััดการ

ศึึกษาและเร่�องอ่�น	 ๆ	 เพ่ิ�อการพัิฒนาศัึกยภาพิเด็กท่ี่�ม่ีความีต้้องการพิิเศึษหร่อเด็กพิิการ	 และในพิระราชบัญญัติ้น่�ได้กำาหนดเร่�อง	

แผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	หร่อ	 IEP	 (Individualized	Education	Program)	 ซึึ่�งเป็็นแผนท่ี่�กำาหนดแนวที่างการจััดการ

ศึึกษาท่ี่�สำอดคล้องกับความีต้้องการจัำาเป็็นพิิเศึษข้องคนพิิการ	ต้ลอดจันกำาหนดเที่คโนโลย่	สิำ�งอำานวยความีสำะดวก	ส่ำ�อ	บริการ	และ

ความีช่วยเหล่ออ่�นใดที่างการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	 	 	 	 	

	 ดังนั�นในการจััดการศึึกษาให้แก่เด็กที่่�มี่ความีต้้องการพิิเศึษจัึงต้้องต้ระหนักในเร่�องข้องการจััดที่ำา	 IEP	 เพิ่�อการพิัฒนา

เด็กให้สำอดคล้องกับความีสำามีารถที่่�แที่้จัริง	รวมีที่ั�งการเล่อกใช้สำ่�อ	สำิ�งอำานวยความีสำะดวกที่่�เหมีาะสำมีกับเด็กที่่�มี่ความีต้้องการ

พิิเศึษหร่อเด็กพิิการแต้่ละบุคคล

	 บริษัที่อักษรเน็กซึ่์ต้ระหนักถึงความีสำำาคัญข้องการพิัฒนาศึักยภาพิเด็กที่่�มี่ความีต้้องการพิิเศึษข้องป็ระเที่ศึ	 จัึงได้

จััดที่ำาค่่มี่อการจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	 (Individualized	 Education	 Program	 :	 IEP)	 เพิ่�อให้คร่และ

บุคลากรที่างการศึึกษาได้นำาไป็ใช้เพ่ิ�อเป็็นแนวที่างในการจััดที่ำา	 IEP	 และการเล่อกส่ำ�อท่ี่�อย่่ในค่่ม่ีอรายการ	 สิำ�งอำานวยความีสำะดวก	

ส่ำ�อ	 บริการ	 และความีช่วยเหล่ออ่�นใดที่างการศึึกษา	 บัญช่	 ข้	 เพ่ิ�อใช้ในการจััดการเร่ยนการสำอนที่่�สำอดคล้องกับความีต้้องการ

จัำาเป็็นข้องเด็กที่่�มี่ความีต้้องการพิิเศึษเป็็นรายบุคคล

	 																											คณะผ้่จััดที่ำา



คำำ�ชี้้�แจง

	 เอกสำารค่่ม่ีอการจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	(Individualized	Education	Program	:	IEP)	เล่มีน่�จััดที่ำาขึ้�น

โดยม่ีวัต้ถุป็ระสำงค์เพ่ิ�อให้คร่ผ้่สำอนและบุคลากรที่างการศึึกษาท่ี่�เก่�ยวข้้องกับเด็กท่ี่�ม่ีความีต้้องการพิิเศึษหร่อเด็กพิิการใช้เป็็น

แนวที่างในการจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	 หร่อ	 IEP	 (Individualized	 Education	 Program)	 ให้แก่เด็กที่่�มี่

ความีต้้องการพิิเศึษ	 โดยม่ีเน่�อหาเก่�ยวกับ	 แบบฟอร์มี	 IEP	 กระบวนการจััดที่ำา	 IEP	 ตั้วอย่างการป็ระเมิีนความีสำามีารถข้องเด็ก	

ต้ัวอย่างการบันทึี่กจััดที่ำา	IEP	เอกสำารบัญช่ส่ำ�อ	สิำ�งอำานวยความีสำะดวก	การส่ำงเอกสำารข้อรับส่ำ�อ	และข้้อต้ระหนักในการจััดที่ำา	IEP	

ซึ่ึ�งจัะมี่วิธิ่การเล่อกสำ่�อ	 เที่คโนโลย่สำิ�งอำานวยความีสำะดวก	 บริการและความีช่วยเหล่ออ่�นใดที่างการศึึกษาที่่�สำอดคล้องกับป็ัญหา

หร่อความีบกพิร่องข้องผ้่เร่ยน	ในเอกสำารเล่มีน่�จัะเป็็นตั้วอย่างข้องผ้่เร่ยนท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการเร่ยนร้่ท่ี่�ม่ีปั็ญหาในด้านการอ่าน

และการเข่้ยนในลักษณะต่้าง	 ๆ	 และการเล่อกส่ำ�อเพ่ิ�อช่วยสำนับสำนุนการเร่ยนการสำอนท่ี่�ระบุไว้ในค่่ม่ีอรายการ	 สิำ�งอำานวยความีสำะดวก	

ส่ำ�อ	บริการ	และความีช่วยเหล่ออ่�นใดที่างการศึึกษา	บัญช่	ข้	เลข้รหัสำส่ำ�อ	การกรอกข้้อม่ีลต่้าง	ๆ	ลงในแบบฟอร์มี	IEP

	 คณะผ่้จััดที่ำาเอกสำารเล่มีน่�หวังเป็็นอย่างยิ�งว่าจัะเป็็นป็ระโยชน์แก่คร่ผ่ ้สำอน	บุคลากรที่างการศึึกษาที่่�เก่�ยวข้้องกับ

เด็กที่่�มี่ความีต้้องการพิิเศึษหร่อเด็กพิิการ	และผ่้ที่่ �สำนใจัในการนำาไป็ใช้เป็็นแนวที่างในการจััดที่ำา	IEP	ต้่อไป็

	 																																	คณะผ้่จััดที่ำา



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -4-

	 การจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	หร่อ	 IEP	(Individualized	Education	Program)	ม่ีพัิฒนาการมีาอย่างต่้อ

เน่�อง	 โดยเฉพิาะในป็ระเที่ศึไที่ยม่ีการกำาหนดให้ผ้่สำอนจััดที่ำา	 IEP	 ให้แก่เด็กท่ี่�ม่ีความีต้้องการพิิเศึษหร่อเด็กพิิการ	 ดังจัะเห็นได้จัาก

พิระราชบัญญัต้ิการจััดการศึึกษาสำำาหรับคนพิิการ	 พิ.ศึ.	 2551	 ที่่�ได้กำาหนดสำิที่ธิิและหน้าที่่�ที่างการศึึกษา	 การสำ่งเสำริมีการจััด	

การศึึกษาและเร่�องอ่�น	ๆ	เพ่ิ�อการพัิฒนาศัึกยภาพิเด็กท่ี่�ม่ีความีต้้องการพิิเศึษหร่อเด็กพิิการ	และในพิระราชบัญญัติ้น่�ได้กำาหนดเร่�อง	

แผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	หร่อ	 IEP	 (Individualized	 Education	 Program)	 ซึ่ึ�งเป็็นแผนที่่�กำาหนดแนวที่างการจััด	

การศึึกษาท่ี่�สำอดคล้องกับความีต้้องการจัำาเป็็นพิิเศึษข้องคนพิิการ	 ต้ลอดจันกำาหนดเที่คโนโลย่	 สิำ�งอำานวยความีสำะดวก	 ส่ำ�อ	 บริการ	

และความีช่วยเหล่ออ่�นใดที่างการศึึกษาเฉพิาะบุคคล

	 นอกจัากน่�กระที่รวงศึึกษาธิิการยังได้ป็ระกาศึเร่�อง	หลักเกณฑ์์และวิธ่ิการจััดที่ำา	 IEP	ระดับการศึึกษาขั้�นพ่ิ�นฐาน	พิ.ศึ.	2552	

โดยได้กำาหนดองค์ป็ระกอบ	กระบวนการจััดที่ำา	บุคคลท่ี่�เก่�ยวข้้อง	การนำาแผนไป็ส่่ำการป็ฏิิบัติ้	การที่บที่วน	ป็รับป็รุง	และความีสำำาคัญ

ข้องแผน	การสำ่งต้่อ	ไว้อย่างชัดเจัน	อ่กที่ั�งยังได้จััดที่ำาค่่มี่อ	การจััดที่ำาแผน	 IEP	 เพิ่�อเป็็นแนวที่างให้แก่คร่ผ่้สำอน	และบุคลากร

ที่างการศึึกษาได้ศึึกษาในเร่�องข้องความีเป็็นมีา	หลักการจััดที่ำาแผน	วัต้ถุป็ระสำงค์	องค์ป็ระกอบต้่าง	ๆ	ที่่�จัะต้้องดำาเนินการ	

กระบวนการในการจััดที่ำาแผน	ป็ระโยชน์จัากแผน	IEP	รวมีทัี่�งการจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคลสำำาหรับศ่ึนย์การศึึกษา

พิิเศึษ	โรงเร่ยนเฉพิาะความีพิิการ	และโรงเร่ยนท่ี่�จััดการเร่ยนร่วมี

	 ดังนั�นจัะเห็นได้ว่าการจััดที่ำาแผน	 IEP	 น่�เป็็นเร่�องท่ี่�คร่ผ้่สำอนจัะต้้องดำาเนินการเพ่ิ�อให้ผ้่เร่ยนได้รับการพัิฒนาท่ี่�สำอดคล้อง

กับความีต้้องการจัำาเป็็นพิิเศึษข้องเด็กแต่้ละบุคคล	ซึึ่�งจัะเป็็นป็ระโยชน์ทัี่�งต่้อตั้วผ้่เร่ยน	คร่ผ้่สำอน	ผ้่ป็กครอง	สำถานศึึกษา	ผ้่บริหาร	

และคณะสำหวิชาช่พิ

	 ดังนั�นจัะเห็นได้ว่าการจััดที่ำาแผน	 IEP	 น่�เป็็นเร่�องท่ี่�คร่ผ้่สำอนจัะต้้องดำาเนินการเพ่ิ�อให้ผ้่เร่ยนได้รับการพัิฒนาท่ี่�สำอดคล้อง

กับความีต้้องการจัำาเป็็นพิิเศึษข้องเด็กแต่้ละบุคคล	ซึึ่�งจัะเป็็นป็ระโยชน์ทัี่�งต่้อตั้วผ้่เร่ยน	คร่ผ้่สำอน	ผ้่ป็กครอง	สำถานศึึกษา	ผ้่บริหาร	

และคณะสำหวิชาช่พิ	

	 แผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคลหร่อ	 IEP	 เป็็นแผนการจััดการศึึกษาสำำาหรับเด็กท่ี่�ม่ีความีต้้องการพิิเศึษท่ี่�ที่างโรงเร่ยน

จััดที่ำาขึ้�น	โดยได้รับความีร่วมีม่ีอและความียินยอมีจัากผ้่ป็กครองข้องเด็ก	แผน	IEP	น่�จัะม่ีองค์ป็ระกอบต่้าง	ๆ	ดังน่�

	 1.	ข้้อม่ีลทัี่�วไป็	

	 2.	ข้้อม่ีลด้านการแพิที่ย์หร่อด้านสุำข้ภาพิ

	 3.	ข้้อม่ีลด้านการศึึกษา	

	 4.	ข้้อม่ีลอ่�น	ๆ	ท่ี่�จัำาเป็็น	

	 5.	การกำาหนดแนวที่างการศึึกษาและการวางแผนการจััดการศึึกษาพิิเศึษ	

	 6.	ความีต้้องการด้านสิำ�งอำานวยความีสำะดวก	เที่คโนโลย่สิำ�งอำานวยความีสำะดวก	ส่ำ�อ	บริการ	และความีช่วย	

	 	 	 เหล่ออ่�นใดที่างการศึึกษา	

	 7.	คณะกรรมีการจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล

	 8.	ความีเห็นข้องบิดา	มีารดา	ผ้่ป็กครอง	หร่อผ้่เร่ยน

	 แผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคลน่�เป็็นแผนที่่�ใช้เพิ่�อจััดการศึึกษาให้แก่เด็กเป็็นรายบุคคล	มี่ระยะเวลา	1	ป็ีการศึึกษา	

และม่ีการที่บที่วนการดำาเนินการทุี่กภาคเร่ยน

ความสำำาคัญของ IEP



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -5-

กระที่รวงศึึกษาธิิการได้สำรุป็แผนภาพิแสำดงกระบวนการจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	ไว้ดังน่�

กระบวนการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

1.1 การรวบรวมขอมูล

1.2 การคัดกรอง
ประเภทความพิการทางการศึกษา

2.2 ตรวจสอบหรือการประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐาน

2.1 แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

๔.๕ การตัดสินระดับผลการเรียนรู

2.3 จัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)

3.1 การจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล

3.2 การนําแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปใช

4.1 ประเมินผลการเรียนรูตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล

4.2 ประเมินผลการเรียนรูตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

4.3 ประเมินผลการเรียนรูตามเปาหมายระยะยาว 1 ป

4.4 ประเมินผลการเรียนรูตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

4.5 การตัดสินระดับผลการเรียนรู

1. ข้ันเตรียมการ

2. ข้ันการจัดทําแผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

3. ข้ันการนําแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปใช

5. ข้ันการสรุปและ รายงานผล

6.ข้ันการสงตอ

4. ข้ันการประเมินผล
การเรียนรูตามทักษะท่ีระบุ

ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

ทบ
ทว

น 
ปรั

บป
รุง

แผ
น

S : ผูเรียน

E : ส่ิงแวดลอม

T : กิจกรรม

T : ส่ือ



1

2

3

4

5

6

กระบวนการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

ขั้นเตร�ยมการ

ขั้นการจัดทําแผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

ขั้นการนําแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปใช�

ขั้นการประเมินผล
การเร�ยนรู�ตามทักษะที่ระบุ

ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

ขั้นการสรุปและรายงานผล

ขั้นการส�งต�อ

คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -6-



การรวบรวมข้อมูล

	 การรวบรวมีข้้อม่ีลอาจัที่ำาได้หลายวิธ่ิ	เช่น	การสัำมีภาษณ์	การสำอบถามี	การสัำงเกต้	และการต้รวจัสำอบเอกสำารหลักฐานท่ี่�

เก่�ยวข้้อง	ซึึ่�งจัะยกตั้วอย่างการใช้แบบสัำงเกต้พิฤติ้กรรมีข้องสำถาบันราชานุก่ล	กรมีสุำข้ภาพิจิัต้	ดังน่�

ขั�นเตรียมการ

1.	 สงัเกตลกัษณะพฤตกิรรมหรอืปญัหาการเรยีนทีเ่ดก็แสดงออกบอ่ยๆ	และทำาเครือ่งหมายลงในชอ่ง	“ใช”่	หรอื	“ไมใ่ช”่ 

ที่ตรงกับพฤติกรรมหรือปัญหาของเด็ก

2.	 ผู้ที่ทำาการตอบแบบสังเกตที่นี้คือ	คุณครูประจำาชั้น	ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กในระยะเวลาไม่น้อยกว่า	2	เดือน

3.	 ตอบแบบสังเกตให้ครบ	40	ข้อ	เนื่องจากในเด็ก	1	คน	อาจมีหลายภาวะเกิดร่วมกันได้

ภาวะเรียนรู้ช้า

ข้อที่ ลักษณะ / พฤติกรรม
ใช่

(1 คะแนน)

ไม่ใช่

(0 คะแนน)

1 เรียนรู้บทเรียนได้ช้ากว่าเด็กคนอื่นในห้อง

2 ลืมง่าย	จำาในสิ่งที่เพิ่งเรียนไปไม่ได้	ต้องเรียนซำ้าๆ

3 กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรง	ทำางานที่ใช้มือดูงุ่มง่าม	

4 สรุปใจความสำาคัญของเนื้อหาที่เรียนไม่ได้

5 ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่สมวัย

6 ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ	ช้า	

7 ชอบเล่นกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า

8 ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำาวันได้น้อย

9 การใช้ภาษาไม่สมวัย

10 เล่นไม่ค่อยทันเพื่อน	

รวมคะแนน(ข้อ 1 - 10) : ภาวะเรียนรู้ช้า

ภาวะแอลดี

ข้อที่ ลักษณะ / พฤติกรรม
ใช่

(1 คะแนน)

ไม่ใช่

(0 คะแนน)

11 ดูฉลาดหรือปกติในด้านอื่นๆ	ยกเว้นเรื่องเรียน

12 อ่านผิดบ่อยๆ	อ่านไม่คล่อง	หรืออ่านไม่ได้

13 อ่านข้ามคำา	อ่านเพิ่มคำา

14 อ่านแล้วจับใจความสำาคัญไม่ได้

15 เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขที่คล้ายกันสลับกัน	เช่น	ม-น	ด-ค

16 เขียนผิด	เขียนไม่คล่องบ่อยๆ

17 สะกดคำาตามการผสมเสียงไม่ได้	เขียนคำาต่างๆ	จากการจำา

18 ไม่เข้าใจค่าของจำานวน	เช่น		หน่วย	สิบ	ร้อย	พัน	หมื่น

19 คำานวณ	บวก	ลบ	คูณ	หาร	ไม่ได้

20 ไมเ่ขา้ใจหลกัการพืน้ฐานทางคณติศาสตร	์เชน่	การเขา้ใจความหมายของสญัลกัษณ	์เวลา	ทศิทาง	ขนาด

ระยะทาง	การจัดลำาดับการเปรียบเทียบ

รวมคะแนน (ข้อ 11 - 20) : ภาวะแอลดี

แบบสังเกตปัญหาพฤติกรรมและปัญหาการเรียนนี้แบ่งเป็น 4 ตอน ตอนละ 10 ข้อ

1.1	 ถ้าตอบว่าใช่ตั้งแต่	6	ข้อขึ้นไป	หรือได้คะแนนตั้งแต่	6	คะแนนขึ้นไป	ในข้อที่	1-10	

	 แสดงถึง	แนวโน้มการมีปัญหาการเรียนจากปัญหาระดับสติปัญญาตํ่ากว่าเกณฑ์ 

	 ให้คัดกรองด้วยแบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของ	สพฐ.	ต่อไป

1.2		ถ้าตอบว่าใช่ตั้งแต่	6	ข้อขึ้นไป	หรือได้คะแนนตั้งแต่	6	คะแนนขึ้นไป	ในข้อที่	11-20	

	 แสดงถึง	แนวโน้มการมีปัญหาทางการเรียนรู้ หรือแอลดี 

	 ให้คัดกรองด้วยแบบคัดกรอง	KUS	–	SI	(เฉพาะส่วนของ	LD)	หรือแบบคัดกรองของ	สพฐ.	ต่อไป

1.3	 ถ้าตอบว่าใช่ตั้งแต่	6	ข้อขึ้นไป	หรือได้คะแนนตั้งแต่	6	คะแนนขึ้นไป	ในข้อที่	21-30 

	 แสดงถึง	แนวโน้มการมีภาวะสมาธิสั้น 

	 ให้คัดกรองด้วยแบบคัดกรอง	SNAP-	IV	หรือ		KUS	-	SI	(เฉพาะส่วนของ	ADHD)	ต่อไป

1.4	 ถ้าตอบว่าใช่ตั้งแต่	6	ข้อขึ้นไป	หรือได้คะแนนตั้งแต่	6	คะแนนขึ้นไป	ในข้อที่	31-40 

	 แสดงถึง	แนวโน้มการมีภาวะออทิสติก

	 ให้คัดกรองด้วยแบบคัดกรอง	PDDSQ	หรือ	KUS	-	SI	(เฉพาะส่วนของ	Autism)	ต่อไป

ภาวะสมาธิสั้น

ข้อที่ ลักษณะ / พฤติกรรม
ใช่

(1 คะแนน)

ไม่ใช่

(0 คะแนน)

21 ซนมาก	อยู่ไม่นิ่ง	ยุกยิกตลอดเวลา

22 พูดมาก	

23 ชอบลุกจากที่นั่งเวลาอยู่ในห้องเรียน

24 เหม่อบ่อยๆ	ใจลอย	ต้องคอยเรียก

25 ขี้ลืม	ของใช้ส่วนตัวหายบ่อยๆ	

26 ทำางานไม่เรียบร้อย	ไม่รอบคอบ

27 ไม่มีสมาธิในการทำางาน	หรือทำาได้เพียงช่วงสั้นๆ

28 ทำางานช้า	ทำางานไม่เสร็จ	แต่ถ้ามีคนประกบจะทำาได้เร็วขึ้น

29 รอคอยไม่ได้

30 ใจร้อน	ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้

รวมคะแนน (ข้อ 21 - 30) : ภาวะสมาธิสั้น

ภาวะออทิสติก

ข้อที่ ลักษณะ / พฤติกรรม
ใช่

(1 คะแนน)

ไม่ใช่

(0 คะแนน)

31 ชอบแยกตัวอยู่คนเดียว

32 สบตาเพียงช่วงสั้นๆ	หรือไม่สบตา	เวลาพูดกับผู้อื่น

33 เมื่อเล่นกับเด็กอื่นๆ	ไม่เข้าใจกติกา	ไม่เข้าใจวิธีการเล่น

34 ไม่มีเพื่อนสนิท	หรือมีเพื่อนน้อย

35 ไม่สามารถเริ่มสนทนากับเพื่อน	หรือไม่สามารถต่อบทสนทนากับผู้อื่นได้

36 มีระดับการใช้ภาษาพูดที่ตำ่ากว่าวัย

37 มักพูดแต่สิ่งที่ตนเองสนใจ	ไม่สนใจเมื่อเพื่อนพูดเรื่องอื่นๆ

38 ไม่เข้าใจมุขตลก	คำาพังเพย	คำาประชด	

39 ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง	ชอบทำากิจวัตรเดิมๆซำ้าๆ

40 มีพฤติกรรมกระตุ้นตนเอง	สะบัดมือ	เล่นมือ

รวมคะแนน (ข้อ 31 - 40) : ภาวะออทิสติก

คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -7-



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -8-

ตัวอย่างการกรอกแบบสำังเกตพฤติกรรม

1.	 สงัเกตลกัษณะพฤตกิรรมหรอืปญัหาการเรยีนทีเ่ดก็แสดงออกบอ่ยๆ	และทำาเครือ่งหมายลงในชอ่ง	“ใช”่	หรอื	“ไมใ่ช”่ 

ที่ตรงกับพฤติกรรมหรือปัญหาของเด็ก

2.	 ผู้ที่ทำาการตอบแบบสังเกตที่นี้คือ	คุณครูประจำาชั้น	ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กในระยะเวลาไม่น้อยกว่า	2	เดือน

3.	 ตอบแบบสังเกตให้ครบ	40	ข้อ	เนื่องจากในเด็ก	1	คน	อาจมีหลายภาวะเกิดร่วมกันได้

ภาวะเรียนรู้ช้า

ข้อที่ ลักษณะ / พฤติกรรม
ใช่

(1 คะแนน)

ไม่ใช่

(0 คะแนน)

1 เรียนรู้บทเรียนได้ช้ากว่าเด็กคนอื่นในห้อง

2 ลืมง่าย	จำาในสิ่งที่เพิ่งเรียนไปไม่ได้	ต้องเรียนซำ้าๆ

3 กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรง	ทำางานที่ใช้มือดูงุ่มง่าม	

4 สรุปใจความสำาคัญของเนื้อหาที่เรียนไม่ได้

5 ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่สมวัย

6 ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ	ช้า	

7 ชอบเล่นกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า

8 ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำาวันได้น้อย

9 การใช้ภาษาไม่สมวัย

10 เล่นไม่ค่อยทันเพื่อน	

รวมคะแนน(ข้อ 1 - 10) : ภาวะเรียนรู้ช้า

ภาวะแอลดี

ข้อที่ ลักษณะ / พฤติกรรม
ใช่

(1 คะแนน)

ไม่ใช่

(0 คะแนน)

11 ดูฉลาดหรือปกติในด้านอื่นๆ	ยกเว้นเรื่องเรียน

12 อ่านผิดบ่อยๆ	อ่านไม่คล่อง	หรืออ่านไม่ได้

13 อ่านข้ามคำา	อ่านเพิ่มคำา

14 อ่านแล้วจับใจความสำาคัญไม่ได้

15 เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขที่คล้ายกันสลับกัน	เช่น	ม-น	ด-ค

16 เขียนผิด	เขียนไม่คล่องบ่อยๆ

17 สะกดคำาตามการผสมเสียงไม่ได้	เขียนคำาต่างๆ	จากการจำา

18 ไม่เข้าใจค่าของจำานวน	เช่น		หน่วย	สิบ	ร้อย	พัน	หมื่น

19 คำานวณ	บวก	ลบ	คูณ	หาร	ไม่ได้

20 ไม่เขา้ใจหลกัการพืน้ฐานทางคณติศาสตร	์เชน่	การเขา้ใจความหมายของสญัลกัษณ	์เวลา	ทศิทาง	ขนาด

ระยะทาง	การจัดลำาดับการเปรียบเทียบ

รวมคะแนน (ข้อ 11 - 20) : ภาวะแอลดี

เด็กชาย	ฤที่ธิิพิัฒน์	วัฒนกรณ์กุล

นางดัชน่	สำ่มีาจััน

7	ป็ี ป็.2

2	ก.พิ.	2564
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คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -9-

แบบสังเกตปัญหาพฤติกรรมและปัญหาการเรียนนี้แบ่งเป็น 4 ตอน ตอนละ 10 ข้อ

1.1	 ถ้าตอบว่าใช่ตั้งแต่	6	ข้อขึ้นไป	หรือได้คะแนนตั้งแต่	6	คะแนนขึ้นไป	ในข้อที่	1-10	

	 แสดงถึง	แนวโน้มการมีปัญหาการเรียนจากปัญหาระดับสติปัญญาตํ่ากว่าเกณฑ์ 

	 ให้คัดกรองด้วยแบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของ	สพฐ.	ต่อไป

1.2		ถ้าตอบว่าใช่ตั้งแต่	6	ข้อขึ้นไป	หรือได้คะแนนตั้งแต่	6	คะแนนขึ้นไป	ในข้อที่	11-20	

	 แสดงถึง	แนวโน้มการมีปัญหาทางการเรียนรู้ หรือแอลดี 

	 ให้คัดกรองด้วยแบบคัดกรอง	KUS	–	SI	(เฉพาะส่วนของ	LD)	หรือแบบคัดกรองของ	สพฐ.	ต่อไป

1.3	 ถ้าตอบว่าใช่ตั้งแต่	6	ข้อขึ้นไป	หรือได้คะแนนตั้งแต่	6	คะแนนขึ้นไป	ในข้อที่	21-30 

	 แสดงถึง	แนวโน้มการมีภาวะสมาธิสั้น 

	 ให้คัดกรองด้วยแบบคัดกรอง	SNAP-	IV	หรือ		KUS	-	SI	(เฉพาะส่วนของ	ADHD)	ต่อไป

1.4	 ถ้าตอบว่าใช่ตั้งแต่	6	ข้อขึ้นไป	หรือได้คะแนนตั้งแต่	6	คะแนนขึ้นไป	ในข้อที่	31-40 

	 แสดงถึง	แนวโน้มการมีภาวะออทิสติก

	 ให้คัดกรองด้วยแบบคัดกรอง	PDDSQ	หรือ	KUS	-	SI	(เฉพาะส่วนของ	Autism)	ต่อไป

ภาวะสมาธิสั้น

ข้อที่ ลักษณะ / พฤติกรรม
ใช่

(1 คะแนน)

ไม่ใช่

(0 คะแนน)

21 ซนมาก	อยู่ไม่นิ่ง	ยุกยิกตลอดเวลา

22 พูดมาก	

23 ชอบลุกจากที่นั่งเวลาอยู่ในห้องเรียน

24 เหม่อบ่อยๆ	ใจลอย	ต้องคอยเรียก

25 ขี้ลืม	ของใช้ส่วนตัวหายบ่อยๆ	

26 ทำางานไม่เรียบร้อย	ไม่รอบคอบ

27 ไม่มีสมาธิในการทำางาน	หรือทำาได้เพียงช่วงสั้นๆ

28 ทำางานช้า	ทำางานไม่เสร็จ	แต่ถ้ามีคนประกบจะทำาได้เร็วขึ้น

29 รอคอยไม่ได้

30 ใจร้อน	ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้

รวมคะแนน (ข้อ 21 - 30) : ภาวะสมาธิสั้น

ภาวะออทิสติก

ข้อที่ ลักษณะ / พฤติกรรม
ใช่

(1 คะแนน)

ไม่ใช่

(0 คะแนน)

31 ชอบแยกตัวอยู่คนเดียว

32 สบตาเพียงช่วงสั้นๆ	หรือไม่สบตา	เวลาพูดกับผู้อื่น

33 เมื่อเล่นกับเด็กอื่นๆ	ไม่เข้าใจกติกา	ไม่เข้าใจวิธีการเล่น

34 ไม่มีเพื่อนสนิท	หรือมีเพื่อนน้อย

35 ไม่สามารถเริ่มสนทนากับเพื่อน	หรือไม่สามารถต่อบทสนทนากับผู้อื่นได้

36 มีระดับการใช้ภาษาพูดที่ตำ่ากว่าวัย

37 มักพูดแต่สิ่งที่ตนเองสนใจ	ไม่สนใจเมื่อเพื่อนพูดเรื่องอื่นๆ

38 ไม่เข้าใจมุขตลก	คำาพังเพย	คำาประชด	

39 ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง	ชอบทำากิจวัตรเดิมๆซำ้าๆ

40 มีพฤติกรรมกระตุ้นตนเอง	สะบัดมือ	เล่นมือ

รวมคะแนน (ข้อ 31 - 40) : ภาวะออทิสติก

3

1
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ตัวอย่างผลงานของนักเรียนที่่�อาจม่ภาวะบกพร่องที่างการเรียนรู้
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การคัดกรองคนพิการที่างการศึึกษา

	 เม่ี�อรวบรวมีข้้อม่ีลโดยการที่ำาแบบสำังเกต้พิฤติ้กรรมีและต้รวจัสำอบเอกสำารหลักฐานท่ี่�เก่�ยวข้้องแล้วม่ีแนวโน้มีว่าเด็กม่ี

ภาวะบกพิร่องที่างการเร่ยนร้่	ให้คร่ใช้แบบคัดกรองคนพิิการที่างการศึึกษา	ข้องกระที่รวงศึึกษาธิิการ	ดังน่�

ประเมินคร้ังท่ี..............

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา)

ช่�อ-นามีสำกุล	(ด.ช.	/	ด.ญ.	/	นาย	/	นางสำาว)...................................................................................ระดับชั�น.................................

วัน	เด่อน	ป็ี	เกิด..........................................อายุ	...................	ป็ี	..............เด่อน						วัน	เด่อน	ป็ี	ที่่�ป็ระเมีิน..................................

คำาชี้แจง

 1.	แบบคัดกรองฉบับน่�เป็็นแบบคัดกรองเพิ่�อป็ระโยชน์ในที่างการจััดการศึึกษาเที่่านั�น

	 2.	วิเคราะห์ลักษณะ/พิฤติ้กรรมี	ข้องเด็กซึึ่�งเป็็นลักษณะหร่อพิฤติ้กรรมี	ท่ี่�เด็กแสำดงออกบ่อย	ๆ	โดยให้ที่ำาเคร่�องหมีาย	/ 

	 	 ลงในช่อง	“	ใช่	”	หร่อ	“ไมี่ใช่	”	ที่่�ต้รงกับลักษณะหร่อพิฤต้ิกรรมีนั�น	ๆ	ข้องเด็ก	โดยเป็ร่ยบเที่่ยบกับเด็กที่ั�วไป็	

	 	 ในชั�นเร่ยน		

	 3.	ผ่้ที่ำาการคัดกรองเบ่�องต้้นต้้องผ่านการอบรมีวิธิ่การใช้	และการป็ระเมีิน	ต้ามีแบบคัดกรองน่�	และควรสำอบถามี

	 ข้้อม่ีลเพิิ�มีเต้ิมีจัากผ่้ที่่�อย่่ใกล้ชิดเด็กมีากที่่�สำุด	เช่น	คร่ผ่้สำอน	คร่ป็ระจัำาชั�น	เพิ่�อให้เกิดความีชัดเจัน	ถ่กต้้อง	

	 4.	ผ่้คัดกรองควรจัะมี่อย่างน้อย	2	คนข้ึ�นไป็	 

ส่วนที่ 1  การวเิคราะห์เบื้องต้น / ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ที่ ลักษณะ / พฤติกรรม
ผลการวิเคราะห์

ใช่ ไม่ใช่

1 ด่ฉลาดหร่อป็กต้ิ	ในด้านอ่�น	ๆ	นอกจัากในด้านการเร่ยน

2

ม่ีปั็ญหาที่างการเร่ยน		ซึึ่�งอาจัที่ำาไม่ีได้เลยหร่อที่ำาได้ต้ำ�ากว่า		2		ชั�นเร่ยน	
ในด้านใดด้านหนึ�งหร่อมีากกว่า		1		ด้าน		ต้่อไป็น่�
1.1		ด้านการอ่าน
1.2		ด้านการเข้่ยน
1.3		ด้านการคำานวณ

3 ไมี่มี่ป็ัญหาที่างด้านการเห็น		การได้ยิน		สำต้ิป็ัญญา	หร่อออที่ิสำต้ิก	หร่อจัากการถ่ก
ละที่ิ�ง		ละเลย		หร่อความีด้อยโอกาสำอ่�น	ๆ

เกณฑ์การพิจารณา

  ถ้าต้อบว่าใช่	3	ข้้อ		แสำดงว่ามี่แนวโน้มีที่่�จัะเป็็นบุคคลที่่�มี่ความีบกพิร่องที่างการเร่ยนร่้ควรสำังเกต้ในสำ่วนที่่�	2	ต้่อ

ผลการพิจารณาส่วนที่ 1

   พิบ	 	 	 	 ไมี่พิบ	(	ถ้าพิบสำังเกต้ในสำ่วนที่่�	2	ต้่อ)
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ที่ ลักษณะ / พฤติกรรม
ผลการวิเคราะห์

ใช่ ไม่ใช่

1.  ด้านการอ่าน

1 อ่านช้า		อ่านข้้ามี		อ่านไม่ีหมีด

2 จัำาคำาศัึพิท์ี่คำาเดิมีไม่ีได้		ทัี่�ง	ๆ	ท่ี่�เคยผ่านสำายต้ามีาแล้วหลายครั�ง

3 อ่านเพิิ�มีคำา		ซึ่ำ�าคำา		อ่านผิดต้ำาแหน่ง		

4 อ่านสำลับต้ัวอักษรหร่อออกเสำ่ยงสำลับกัน		เช่น		บก	อ่านเป็็น	กบ

5 สำับสำนในพิยัญชนะคล้ายกัน		เช่น		ก	ภ		ถ,		ฦ		ฎ		ฏิ,	ด	ต้	ค

6 จัำาศึัพิที่์ใหมี่ไมี่ค่อยได้

7 มี่ป็ัญหาในการผสำมีคำา		การอ่านออกเสำ่ยงคำา

8 สำับสำนคำาที่่�คล้ายกัน	เช่น	บาน/	บ้าน

9 อ่านคำาที่่�ไมี่คุ้นเคยไมี่ได้

10 อ่านคำาในระดับชั�นข้องต้นเองไมี่ได้

2.  ด้านการเขียน

1 ไมี่ชอบและหล่กเล่�ยงการเข้่ยน		หร่อการลอกคำา

2 เข้่ยนไมี่สำวยไมี่เร่ยบร้อย		สำกป็รก		ข้่ดที่ิ�ง		ลบที่ิ�ง

3 เข้่ยนต้ัวอักษรและคำาที่่�คล้าย	ๆ	กันผิด

4 ลอกคำาบนกระดานผิด		(ลอกไมี่ครบต้กหล่น)

5 เข้่ยนหนังสำ่อไมี่เว้นวรรค	ไมี่เว้นช่องไฟ	ต้ัวอักษรเบ่ยดกัน	จันที่ำาให้อ่านยาก

6 เข้่ยนสำลับต้ำาแหน่งระหว่างพิยัญชนะ	สำระ	เช่น	ต้โ

7 เข้่ยนต้ามีคำาบอกข้องคำาในระดับชั�นต้นเองไมี่ได้

8 เข้่ยนต้ัวอักษรหร่อต้ัวเลข้กลับด้าน	คล้ายมีองกระจักเงา	เช่น			

9 เข้่ยนพิยัญชนะหร่อต้ัวเลข้ที่่�มี่ลักษณะคล้ายกันสำลับกัน		เช่น		มี-น,	ด-ค,	พิ-ย,	b-d,	
p-q,	6-9

10 เร่ยงลำาดับต้ัวอักษรผิด		เช่น		สำถิต้ิ		เป็็น		สำต้ิถิ

3.  ด้านการคำานวณ

1 นับเลข้เร่ยงลำาดับ	นับเพิิ�มี	นับลดไมี่ได้

2 ยากลำาบากในการบวก,ลบ		จัำานวนจัริง

3 ยากลำาบากในการใช้เที่คนิคการนับจัำานวนเพิิ�มีที่่ละ	2,	5,	10,		100

4 ยากลำาบากในการป็ระมีาณจัำานวนค่า

5 ยากลำาบากในการเป็ร่ยบเที่่ยบ		มีากกว่า		น้อยกว่า

6 แก้โจัที่ย์ป็ัญหาง่าย	ๆ	ไมี่ได้

7 สำับสำนไมี่เข้้าใจัเร่�องเวลา	ที่ิศึที่าง

ส่วนที่ 2  การวเิคราะห์ความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละด้าน



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -13-

ที่ ลักษณะ / พฤติกรรม
ผลการวิเคราะห์

ใช่ ไม่ใช่

8 บอกความีหมีาย	หร่อสำัญลักษณ์ที่างคณิต้ศึาสำต้ร์	ไมี่ได้	เช่น	+,	-,	×,	>,	<,	=

9 เป็ร่ยบเที่่ยบข้นาด	ร่ป็ที่รง	ระยะที่าง	ต้ำาแหน่งไมี่ได้

10 เข้่ยนต้ัวเลข้กลับ	เช่น	5	s	,	6	9

4. ด้านพฤติกรรมทั่วไป

1 ไมี่ที่ำาต้ามีคำาสำั�ง		ที่ำางานไมี่เสำร็จั

2 มี่ความียากลำาบากในการจััดระบบงาน

3 ที่ำาข้องหายบ่อย	ๆ	เป็็นป็ระจัำา		เช่น			ข้องเล่น		ดินสำอ		หนังส่ำอ		อุป็กรณ์การเร่ยน

4 ล่มีที่ำากิจักรรมีที่่�เป็็นกิจัวัต้รป็ระจัำาวัน

5 สำับสำนด้านซึ่้าย		ข้วา

6 วางสำิ�งข้องเคร่�องใช้ไมี่เป็็นระเบ่ยบ

7 เสำ่ยสำมีาธิิง่ายมีองไป็ยังทีุ่กสำิ�งที่่�เคล่�อนไหวผ่านสำายต้า

8 มี่อาการเคร่ยดข้ณะอ่าน

9 ใจัไมี่ค่อยจัดจั่ออย่่กับงาน	มีองโน่นมีองน่�บ่อย	ๆ

10
หลก่เล่�ยง		ไมี่ชอบ		หร่อลังเลใจัที่่�จัะที่ำางานหร่อการบ้านที่่�ต้้องมี่ระเบ่ยบและใสำ่ใจั
ในงาน

เกณฑ์การพิจารณา

 1.  ด้านการอ่าน
		 					ถ้าต้อบว่าใช่	7	ข้้อ	ขึ้�นไป็	แสำดงว่าม่ีแนวโน้มีท่ี่�จัะเป็็นบุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการเร่ยนร้่ด้านการอ่าน				
 2.  ด้านการเขียน
		 					ถ้าต้อบว่าใช่	7	ข้้อ	ขึ้�นไป็	แสำดงว่าม่ีแนวโน้มีท่ี่�จัะเป็็นบุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการเร่ยนร้่	ด้านการเข่้ยน				
 3.  ด้านการคำานวณ
	 					ถ้าต้อบว่าใช่	6	ข้้อ	ขึ้�นไป็	แสำดงว่าม่ีแนวโน้มีท่ี่�จัะเป็็นบุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการเร่ยนร้่ด้านการคำานวณ		
 4.  ด้านพฤติกรรมท่ัวไป
	 ถ้าต้อบว่าใช่	4	ข้้อขึ้�นไป็	แสำดงว่าม่ีแนวโน้มีท่ี่�จัะเป็็นบุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการเร่ยนร้่	หากพิบว่าม่ีแนวโน้มี	 	
	 ท่ี่�จัะเป็็นบุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการเร่ยนร้่ด้านใดด้านหนึ�ง	หร่อหลายด้านควรให้การช่วยเหล่อต้ามีความีต้้องการ	
	 จัำาเป็็นพิิเศึษที่างการศึึกษาข้องผ้่เร่ยนและส่ำงต่้อให้แพิที่ย์ต้รวจัวินิจัฉัยต่้อไป็

ผลการคัดกรอง 

		 พิบความีบกพิร่อง	 		 ด้านการอ่าน				 	 ด้านการเข้่ยน			 	 	ด้านการคำานวณ	

 ไมี่พิบความีบกพิร่อง
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ความคิดเห็นเพ่ิมเติม

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

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

  

	 	 ลงช่�อ		.................................................	ใบวุฒิบัต้ร	เลข้ที่่�..................................(ผ่้คัดกรอง)

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

	 	 ลงช่�อ		.................................................	ใบวุฒิบัต้ร	เลข้ที่่�..................................(ผ่้คัดกรอง)

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

คำายินยอมของผู้ปกครอง

	 ข้้าพิเจั้า(นาย	/	นาง	/	นางสำาว)............................................................................................................	เป็็นผ่้ป็กครองข้อง	

(ด.ช.	/	ด.ญ./	นาย	/	นางสำาว)	.......................................................................................................................................................

						ยินยอมี								ไมี่ยินยอมี			ให้ดำาเนินการคัดกรอง	(ด.ช./	ด.ญ./	นาย	/	น.สำ.).........................................................................						 

ต้ามีแบบคัดกรองน่�

เมี่�อพิบว่ามี่แนวโน้มีเป็็นผ่้ที่่�มี่ความีบกพิร่องต้ามีแบบคัดกรองข้้างต้้น										ยินด่									ไมี่ยินด่

ให้จััดบริการช่วยเหล่อที่างการศึึกษาพิิเศึษต้่อไป็

	 	 	 	 	 	 	 	 ลงช่�อ		.................................................	ผ่้ป็กครอง

								 	 	 	 	 	 	 	 							(....................................................)
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ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการคัดกรอง

ประเมินคร้ังท่ี..............

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา)

ช่�อ-นามีสำกุล	(ด.ช.	/	ด.ญ.	/	นาย	/	นางสำาว)...................................................................................ระดับชั�น.................................

วัน	เด่อน	ป็ี	เกิด..........................................อายุ	...................	ป็ี	..............เด่อน						วัน	เด่อน	ป็ี	ที่่�ป็ระเมีิน..................................

คำาชี้แจง

 1.	แบบคัดกรองฉบับน่�เป็็นแบบคัดกรองเพิ่�อป็ระโยชน์ในที่างการจััดการศึึกษาเที่่านั�น

	 2.	วิเคราะห์ลักษณะ/พิฤติ้กรรมี	ข้องเด็กซึึ่�งเป็็นลักษณะหร่อพิฤติ้กรรมี	ท่ี่�เด็กแสำดงออกบ่อย	ๆ	โดยให้ที่ำาเคร่�องหมีาย	/ 

	 	 ลงในช่อง	“	ใช่	”	หร่อ	“ไมี่ใช่	”	ที่่�ต้รงกับลักษณะหร่อพิฤต้ิกรรมีนั�น	ๆ	ข้องเด็ก	โดยเป็ร่ยบเที่่ยบกับเด็กที่ั�วไป็	

	 	 ในชั�นเร่ยน		

	 3.	ผ่้ที่ำาการคัดกรองเบ่�องต้้นต้้องผ่านการอบรมีวิธิ่การใช้	และการป็ระเมีิน	ต้ามีแบบคัดกรองน่�	และควรสำอบถามี

	 ข้้อม่ีลเพิิ�มีเต้ิมีจัากผ่้ที่่�อย่่ใกล้ชิดเด็กมีากที่่�สำุด	เช่น	คร่ผ่้สำอน	คร่ป็ระจัำาชั�น	เพิ่�อให้เกิดความีชัดเจัน	ถ่กต้้อง	

	 4.	ผ่้คัดกรองควรจัะมี่อย่างน้อย	2	คนข้ึ�นไป็	 

ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์เบื้องต้น / ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ที่ ลักษณะ / พฤติกรรม
ผลการวิเคราะห์

ใช่ ไม่ใช่

1 ด่ฉลาดหร่อป็กต้ิ	ในด้านอ่�น	ๆ	นอกจัากในด้านการเร่ยน

2

ม่ีปั็ญหาที่างการเร่ยน		ซึึ่�งอาจัที่ำาไม่ีได้เลยหร่อที่ำาได้ต้ำ�ากว่า		2		ชั�นเร่ยน	
ในด้านใดด้านหนึ�งหร่อมีากกว่า		1		ด้าน		ต้่อไป็น่�
1.1		ด้านการอ่าน
1.2		ด้านการเข้่ยน
1.3		ด้านการคำานวณ

3 ไมี่มี่ป็ัญหาที่างด้านการเห็น		การได้ยิน		สำต้ิป็ัญญา	หร่อออที่ิสำต้ิก	หร่อจัากการถ่ก
ละที่ิ�ง		ละเลย		หร่อความีด้อยโอกาสำอ่�น	ๆ

เกณฑ์การพิจารณา

  ถ้าต้อบว่าใช่	3	ข้้อ		แสำดงว่ามี่แนวโน้มีที่่�จัะเป็็นบุคคลที่่�มี่ความีบกพิร่องที่างการเร่ยนร่้ควรสำังเกต้ในสำ่วนที่่�	2	ต้่อ

ผลการพิจารณาส่วนที่ 1

   พิบ	 	 	 	 ไมี่พิบ	(	ถ้าพิบสำังเกต้ในสำ่วนที่่�	2	ต้่อ)

ฤที่ธิิพิัฒน์	วัฒนกรณ์กุล ป็.	2

23	มีกราคมี	2557 7 3 23	เมีษายน	2564
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ที่ ลักษณะ / พฤติกรรม
ผลการวิเคราะห์

ใช่ ไม่ใช่

1.  ด้านการอ่าน

1 อ่านช้า		อ่านข้้ามี		อ่านไม่ีหมีด

2 จัำาคำาศัึพิท์ี่คำาเดิมีไม่ีได้		ทัี่�ง	ๆ	ท่ี่�เคยผ่านสำายต้ามีาแล้วหลายครั�ง

3 อ่านเพิิ�มีคำา		ซึ่ำ�าคำา		อ่านผิดต้ำาแหน่ง		

4 อ่านสำลับต้ัวอักษรหร่อออกเสำ่ยงสำลับกัน		เช่น		บก	อ่านเป็็น	กบ

5 สำับสำนในพิยัญชนะคล้ายกัน		เช่น		ก	ภ		ถ,		ฦ		ฎ		ฏิ,	ด	ต้	ค

6 จัำาศึัพิที่์ใหมี่ไมี่ค่อยได้

7 มี่ป็ัญหาในการผสำมีคำา		การอ่านออกเสำ่ยงคำา

8 สำับสำนคำาที่่�คล้ายกัน	เช่น	บาน/	บ้าน

9 อ่านคำาที่่�ไมี่คุ้นเคยไมี่ได้

10 อ่านคำาในระดับชั�นข้องต้นเองไมี่ได้

2.  ด้านการเขียน

1 ไมี่ชอบและหล่กเล่�ยงการเข้่ยน		หร่อการลอกคำา

2 เข้่ยนไมี่สำวยไมี่เร่ยบร้อย		สำกป็รก		ข้่ดที่ิ�ง		ลบที่ิ�ง

3 เข้่ยนต้ัวอักษรและคำาที่่�คล้าย	ๆ	กันผิด

4 ลอกคำาบนกระดานผิด		(ลอกไมี่ครบต้กหล่น)

5 เข้่ยนหนังสำ่อไมี่เว้นวรรค	ไมี่เว้นช่องไฟ	ต้ัวอักษรเบ่ยดกัน	จันที่ำาให้อ่านยาก

6 เข้่ยนสำลับต้ำาแหน่งระหว่างพิยัญชนะ	สำระ	เช่น	ต้โ

7 เข้่ยนต้ามีคำาบอกข้องคำาในระดับชั�นต้นเองไมี่ได้

8 เข้่ยนต้ัวอักษรหร่อต้ัวเลข้กลับด้าน	คล้ายมีองกระจักเงา	เช่น			

9 เข้่ยนพิยัญชนะหร่อต้ัวเลข้ที่่�มี่ลักษณะคล้ายกันสำลับกัน		เช่น		มี-น,	ด-ค,	พิ-ย,	b-d,	
p-q,	6-9

10 เร่ยงลำาดับต้ัวอักษรผิด		เช่น		สำถิต้ิ		เป็็น		สำต้ิถิ

3.  ด้านการคำานวณ

1 นับเลข้เร่ยงลำาดับ	นับเพิิ�มี	นับลดไมี่ได้

2 ยากลำาบากในการบวก,ลบ		จัำานวนจัริง

3 ยากลำาบากในการใช้เที่คนิคการนับจัำานวนเพิิ�มีที่่ละ	2,	5,	10,		100

4 ยากลำาบากในการป็ระมีาณจัำานวนค่า

5 ยากลำาบากในการเป็ร่ยบเที่่ยบ		มีากกว่า		น้อยกว่า

6 แก้โจัที่ย์ป็ัญหาง่าย	ๆ	ไมี่ได้

7 สำับสำนไมี่เข้้าใจัเร่�องเวลา	ที่ิศึที่าง

ส่วนที่ 2  การวเิคราะห์ความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละด้าน
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ที่ ลักษณะ / พฤติกรรม
ผลการวิเคราะห์

ใช่ ไม่ใช่

8 บอกความีหมีาย	หร่อสำัญลักษณ์ที่างคณิต้ศึาสำต้ร์	ไมี่ได้	เช่น	+,	-,	×,	>,	<,	=

9 เป็ร่ยบเที่่ยบข้นาด	ร่ป็ที่รง	ระยะที่าง	ต้ำาแหน่งไมี่ได้

10 เข้่ยนต้ัวเลข้กลับ	เช่น	5	s	,	6	9

4. ด้านพฤติกรรมทั่วไป

1 ไมี่ที่ำาต้ามีคำาสำั�ง		ที่ำางานไมี่เสำร็จั

2 มี่ความียากลำาบากในการจััดระบบงาน

3 ที่ำาข้องหายบ่อย	ๆ	เป็็นป็ระจัำา		เช่น			ข้องเล่น		ดินสำอ		หนังส่ำอ		อุป็กรณ์การเร่ยน

4 ล่มีที่ำากิจักรรมีที่่�เป็็นกิจัวัต้รป็ระจัำาวัน

5 สำับสำนด้านซึ่้าย		ข้วา

6 วางสำิ�งข้องเคร่�องใช้ไมี่เป็็นระเบ่ยบ

7 เสำ่ยสำมีาธิิง่ายมีองไป็ยังทีุ่กสำิ�งที่่�เคล่�อนไหวผ่านสำายต้า

8 มี่อาการเคร่ยดข้ณะอ่าน

9 ใจัไมี่ค่อยจัดจั่ออย่่กับงาน	มีองโน่นมีองน่�บ่อย	ๆ

10
หลก่เล่�ยง		ไมี่ชอบ		หร่อลังเลใจัที่่�จัะที่ำางานหร่อการบ้านที่่�ต้้องมี่ระเบ่ยบและใสำ่ใจั
ในงาน

เกณฑ์การพิจารณา

 1.  ด้านการอ่าน
		 					ถ้าต้อบว่าใช่	7	ข้้อ	ขึ้�นไป็	แสำดงว่าม่ีแนวโน้มีท่ี่�จัะเป็็นบุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการเร่ยนร้่ด้านการอ่าน				
 2.  ด้านการเขียน
		 					ถ้าต้อบว่าใช่	7	ข้้อ	ขึ้�นไป็	แสำดงว่าม่ีแนวโน้มีท่ี่�จัะเป็็นบุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการเร่ยนร้่	ด้านการเข่้ยน				
 3.  ด้านการคำานวณ
	 					ถ้าต้อบว่าใช่	6	ข้้อ	ขึ้�นไป็	แสำดงว่าม่ีแนวโน้มีท่ี่�จัะเป็็นบุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการเร่ยนร้่ด้านการคำานวณ		
 4.  ด้านพฤติกรรมท่ัวไป
	 ถ้าต้อบว่าใช่	4	ข้้อขึ้�นไป็	แสำดงว่าม่ีแนวโน้มีท่ี่�จัะเป็็นบุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการเร่ยนร้่	หากพิบว่าม่ีแนวโน้มี	 	
	 ท่ี่�จัะเป็็นบุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการเร่ยนร้่ด้านใดด้านหนึ�ง	หร่อหลายด้านควรให้การช่วยเหล่อต้ามีความีต้้องการ	
	 จัำาเป็็นพิิเศึษที่างการศึึกษาข้องผ้่เร่ยนและส่ำงต่้อให้แพิที่ย์ต้รวจัวินิจัฉัยต่้อไป็

ผลการคัดกรอง 

		 พิบความีบกพิร่อง	 		 ด้านการอ่าน				 	 ด้านการเข้่ยน			 	 	ด้านการคำานวณ	

 ไมี่พิบความีบกพิร่อง
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ความคิดเห็นเพ่ิมเติม

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

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

  

	 	 ลงช่�อ		.................................................	ใบวุฒิบัต้ร	เลข้ที่่�..................................(ผ่้คัดกรอง)

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

	 	 ลงช่�อ		.................................................	ใบวุฒิบัต้ร	เลข้ที่่�..................................(ผ่้คัดกรอง)

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

คำายินยอมของผู้ปกครอง

	 ข้้าพิเจั้า(นาย	/	นาง	/	นางสำาว)............................................................................................................	เป็็นผ่้ป็กครองข้อง	

(ด.ช.	/	ด.ญ./	นาย	/	นางสำาว)	.......................................................................................................................................................

 

					ยินยอมี								ไมี่ยินยอมี			ให้ดำาเนินการคัดกรอง	(ด.ช./	ด.ญ./	นาย	/	น.สำ.).........................................................................						 

ต้ามีแบบคัดกรองน่�

เมี่�อพิบว่ามี่แนวโน้มีเป็็นผ่้ที่่�มี่ความีบกพิร่องต้ามีแบบคัดกรองข้้างต้้น										ยินด่									ไมี่ยินด่

ให้จััดบริการช่วยเหล่อที่างการศึึกษาพิิเศึษต้่อไป็

	 	 	 	 	 	 	 	 ลงช่�อ		.................................................	ผ่้ป็กครอง

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

เด็กควรได้รับการพิัฒนาและช่วยเหล่อด้านการอ่านและการเข้่ยน

ฤที่ธิิพิัฒน์	วัฒนกรณ์กุล

วิลาวรรณ	วัฒนกรณ์กุล

วิลาวรรณ	วัฒนกรณ์กุล

ฤที่ธิิพิัฒน์	วัฒนกรณ์กุล
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ขั�นการจัดที่ำาแผนการจัดการศึึกษาเฉพาะบุคคล

การประเมินความสำามารถพ้�นฐาน

ตััวอย่่างการทำำาแบบทำดสอบก่อนเรีย่นของนักเรีย่น

แบบประเมินการเขียน

6

ให�เด็ก ๆ เขีียนัพยัญชนัะทัี�ได�ยินั พยัญชนัะละ 2 ครั้ง

การเขียนพยัญชนะแบบทดสอบที่ 1 

1

5

2

6

3

7

4

8
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การจัดที่ำาแผน IEPตััวอย่่างการทำำาแบบทำดสอบก่อนเรีย่นของนักเรีย่น

แนวทางการพัฒนาการเขียน

 ก�ริพูฒัน่�ทกัษัะก�ริเขียีน่เป็น่เริ่�อังที�มคีำวั�มสำ�คัำญ แลิะจัำ�เป็น่ต้อังช่วัยเหลิอ่ัเดก็ห�กพูบว่ั�เดก็ 
คำน่ใดมปัีญห�หร่ิอัคำวั�มยุง่ย�กใน่ก�ริเริยีน่ริู ้ อัย่�งไริกต็�มก�ริช่วัยเหล่ิอัอั�จัไม่ปริะสบผลิสำ�เริจ็ัภ�ยใน่ก�ริสอัน่
เพูยีงคำริั�งเดยีวั เดก็บ�งคำน่อั�จัจัำ�เป็น่ต้อังสอัน่หริอ่ัฝึกหลิ�ย ๆ คำริั�ง จังึจัะส�ม�ริถจัดจัำ�แลิะน่ำ�ไปใช้ใน่ 
ก�ริเริยีน่ริูไ้ด้ ดงัน่ั�น่ผูส้อัน่จึังต้อังปริะเมนิ่คำวั�มส�ม�ริถก�ริเขียีน่หลิงัก�ริสอัน่ เพู่�อัน่ำ�ผลิม�วัเิคำริ�ะห์
แลิะวั�งแผน่ก�ริช่วัยเหลิ่อัต่อัไป ต่อัไปน่ี�เป็น่ตัวัอัย่�งแน่วัท�งสำ�หริับผู้สอัน่น่ำ�ไปใช้ใน่ก�ริพัูฒน่�
ทักษัะด้�น่ต่�ง ๆ หลิงัก�ริปริะเมนิ่ผลิก�ริสอัน่แล้ิวัพูบว่ั�เดก็ยงัต้อังก�ริก�ริช่วัยเหลิอ่ัเพูิ�มเตมิ 
 
 1. เขียีน่พูยญัชน่ะ สริะ วัริริณยกุต์

 จั�กก�ริปริะเมนิ่คำวั�มส�ม�ริถก่อัน่สอัน่หริอ่ัฝึก แล้ิวัดำ�เน่นิ่ก�ริจัดัก�ริเริยีน่ก�ริสอัน่หริอ่ัก�ริฝึก
เพู่�อัช่วัยเหลิอ่ั เม่�อัเสริจ็ัสิ�น่ก�ริสอัน่หริอ่ัฝึกแล้ิวั ผูป้ริะเมนิ่ทำ�ก�ริปริะเมนิ่คำวั�มส�ม�ริถหลิงัสอัน่แล้ิวัพูบว่ั�
เดก็ได้ริบัก�ริสอัน่หริอ่ัฝึกเพู่�อัพูฒัน่�ทักษัะก�ริเขียีน่พูยญัชน่ะ สริะ วัริริณยกุต์ด้วัยแบบฝึกแล้ิวั แต่ยงัไม่
ส�ม�ริถเขียีน่พูยญัชน่ะ สริะ วัริริณยกุต์ได้ทุกตวัั แสดงว่ั�เดก็อั�จัมคีำวั�มย�กลิำ�บ�กม�กแลิะต้อังก�ริเวัลิ�
ใน่ก�ริเริยีน่ริูห้ริอ่ัต้อังก�ริก�ริเริยีน่ซ์ำ�� ดงัน่ั�น่ผูส้อัน่คำวัริจัดัก�ริสอัน่หริอ่ัฝึกซ์ำ��อักีคำริั�งใน่เริ่�อังที�เดก็ยงัมปัีญห� 
เช่น่ เดก็ยงัเขียีน่พูยญัชน่ะ ญ ณ ฌ ไม่ได้ ให้ผูส้อัน่ใช้แบบฝึกเขียีน่ด ีเล่ิม 1 ตอัน่ที� 1 แบบฝึกที� 1 ฝึกคำดัหดั
เขียีน่พูยญัชน่ะ อักีคำริั�งเพู่�อัให้เดก็จัดจัำ�ก�ริเขียีน่พูยญัชน่ะแต่ลิะตวััได้ แลิะเขียีน่ได้ถกูต้อัง โดยใช้เทคำน่คิำ
ก�ริเขียีน่ต�มเส้น่ปริะที�มลีิกูศัริเป็น่ส่�อัน่ำ�ท�งส�ยต� ลิกูศัริพูุง่ไปข้ี�งหน้่�    เป็น่จุัดเริิ�มต้น่ให้เดก็เขียีน่ แลิะ
จัดุสแีดง    คำอ่ัให้เดก็หยดุ  
 น่อักจั�กน่ี�ผู้สอัน่อั�จัทำ�กจิักริริมอั่�น่เสริมิ เช่น่ น่ำ�หมดุม�ปักลิงบน่กริะด�น่เป็น่ตวััพูยญัชน่ะที�เดก็ยงั
เขียีน่ไม่ได้ กำ�หน่ดให้มจีัดุเริิ�มต้น่เป็น่สเีขียีวั แลิะจัดุสิ�น่สดุเป็น่สแีดง จั�กน่ั�น่ให้น่ำ�เชอ่ักม�ผูกไว้ัที�จุัดเริิ�มต้น่ 
แล้ิวัให้เดก็โยงเชอ่ักไปต�มเส้น่ท�งขีอังตวััพูยญัชน่ะจัน่ถงึจัดุสิ�น่สดุ เสริจ็ัแล้ิวัอั�จัให้เดก็ลิ�กน่ิ�วัต�มเส้น่ท�ง
ขีอังเชอ่ักหลิ�ย ๆ คำริั�ง เพู่�อัจัดจัำ�ทศิัท�งก�ริลิ�กเส้น่ที�ถกูต้อัง แล้ิวัจังึฝึกเขียีน่กบัแบบฝึกอักีคำริั�ง จัน่เดก็
ส�ม�ริถเขียีน่เอังได้โดยไม่ต้อังมลีิกูศัริหริอ่ัเส้น่กำ�กบัทศิัท�ง

แบบประเมินการเขียน

44



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -21-

การจัดที่ำาแผน IEP

แบบฟอร์ม์แผนำก�ร์จัดก�ร์ศึกึษ�เฉพ�ะบุคำคำล

แผนำก�ร์จัดก�ร์ศึกึษ�เฉพ�ะบุคำคำล
(Individualized Education Program: IEP)

ชื่อสถานศึกษา...................................................................................ระดับ................................สังกัด...........................................

เริ่มใช้แผนวันที.่.......................................................................	สิ้นสุดแผนวันที่.............................................................................

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-ชื่อสกุล	.....................................................................................................................................................................................

เลขประจำาตัวประชาชน	.................................................................................................................................................................

การจดทะเบียนคนพิการ			 ไมี่จัด		 	 ยังไมี่จัด		 จัดแล้ว	 	ทะเบียนเลขท่�	..................................................

วัน/เดือน/ปีเกิด	........................................................................ศาสนา….......................................................................................

ประเภทความพิการ	......................................................	ลักษณะความพิการ	...............................................................................

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา	..............................................................................................................................................................................

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา	..........................................................................................................................................................................

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง	........................................................................................เกี่ยวข้องเป็น	.....................................................

ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได	้...............................................................................................................................................................

ตำาบล/แขวง	...........................	อำาเภอ/เขต	....................................	จังหวัด	..................................	รหัสไปรษณีย	์.....................

โทรศัพท์	..........................โทรศัพท์เคลื่อนที.่.........................โทรสาร	.....................e-mail address	………….........................…

2. ข้อมูลทางด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ

   โรคประจำาตัว	........................................................................................................................................

   โรคภูมิแพ	้..............................................................................................................................................

   การแพ้ยารักษาโรค................................................................................................................................

   ข้อมูลประจำาตัว	....................................................................................................................................

   อื่น ๆ	.....................................................................................................................................................



3. ข้อมูลด้านการศึกษา

	 	 ไมี่เคยได้รับการศึึกษา/บริการที่างการศึึกษา		 	

	 	 เคยได้รับการศึึกษา/บริการที่างการศึึกษา

	 	 	 ศึ่นย์การศึึกษาพิิเศึษ	....................................................................ระดับ.....................	พิ.ศึ....................	

	 	 	 โรงเร่ยนเร่ยนร่วมี	.........................................................................ระดับ.....................	พิ.ศึ....................	

	 	 	 การศึึกษาด้านอาช่พิ	....................................................................ระดับ.....................	พิ.ศึ....................	

	 	 	 การศึึกษานอกระบบ	....................................................................ระดับ.....................	พิ.ศึ....................	

	 	 	 การศึึกษาต้ามีอัธิยาศึัย	.................................................................ระดับ.....................	พิ.ศึ....................	

	 	 	 อ่�น	ๆ	............................................................................................ระดับ.....................	พิ.ศึ....................

4. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำาเป็น

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

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



5. การกำาหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว 1 ปี
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น) เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ

คู่ม
ือการจัดท

ำาแผน
การจัดการศึกษ

าเฉพ
าะบ

ุคคล -23-

คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -23-



6. ความต้องการสิ่งอำานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

 หมายเหตุ ผู้จัดหา		 (1)	ผ่้ป็กครอง	 	 (2)	สำถานศึึกษา	 (3)	สำถานพิยาบาล/อ่�น	ๆ

   วิธีการ	 	 (1)	ข้อรับการอุดหนุน	 (2)	ข้อย่มี	 (3)	ข้อย่มีเงิน

ที่ รายการ รหัส

สิ่งที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องการ
จำานวนเงินที่
ขออุดหนุน

เหตุผลและความ
จำาเป็น

ผู้ประเมินผู้จัดหา วิธีการ ผู้จัดหา วิธีการ

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

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

รวมจำานวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน .............................................................................................................บาท ( สองพันบาทถ้วน )

คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -24-



7. คณะกรรมการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

   ชื่อ     ตำาแหน่ง       ลายมือชื่อ

	 7.1	.....................................................		 ผ่้บริหารสำถานศึึกษา/ผ่้แที่น		 .......................................................

	 7.2	.....................................................		 บิดา/มีารดาหร่อผ่้ป็กครอง		 ......................................................

	 	 	 	 	 	 หร่อผ่้ด่แลคนพิิการ

	 7.3	.....................................................		 คร่ป็ระจัำาชั�นหร่อคร่แนะแนว		 .......................................................

	 	 	 	 	 	 หร่ออาจัารย์ที่่�ป็รึกษาหร่อคร่การศึึกษาพิิเศึษ

	 	 	 	 	 	 หร่อคร่ที่่�รับผิดชอบงานด้านการศึึกษาพิิเศึษ

	 	 	 	 	 	 ที่่�ผ่้บริหารสำถานศึึกษามีอบหมีาย

	 7.4	.....................................................		 ...............................................		 .......................................................

	 7.5	.....................................................		 ...............................................		 ........................................................

	 ป็ระชุมีวันที่่�...................เด่อน..................................พิ.ศึ............................

8. ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน

	 การจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	ฉบับน่�

 

	 ข้้าพิเจั้า											 	 เห็นด้วย		 	 ไมี่เห็นด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 ลงช่�อ		.................................................	ผ่้ป็กครอง

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

          					บิดา	มีารดา	ผ่้ป็กครอง	หร่อผ่้เร่ยน

	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่่�	.........	เด่อน	.....................	พิ.ศึ.	..............

คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -25-



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -26-

ชื่อสถานศึกษา...............................................................................ระดับ................................สังกัด..............................

เริ่มใช้แผนวันที.่....................................................................	สิ้นสุดแผนวันที.่..............................................................

 คำาอธิบาย

	 -	ชื่อสถานศึกษา	ระบุศึ่นย์การศึึกษาพิิเศึษ	ที่่�จััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล

	 -	ระดับ	ระบุ	ระดับเต้ร่ยมีความีพิร้อมี	(เน่�องจัากบที่บาที่หน้าที่่�ข้องการให้บริการข้องศึ่นย์การศึึกษาพิิเศึษมี่ระดับ

	 เต้ร่ยมีความีพิร้อมีเพิ่ยงระดับเด่ยว)

	 -	สังกัด	สำำานักบริหารงานการศึึกษาพิิเศึษ

	 -	เริ่มใช้แผนวันที	่ให้ระบุ	วัน	เด่อน	ป็ี	ที่่�ผ่้ป็กครองลงลายมี่อช่�อเห็นด้วยในแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล

	 -	สิ้นสุดแผนวันท่�	ให้ระบุ	วัน	เด่อน	ป็ี	ที่่�สำิ�นสำุดป็ีการศึึกษา

กระที่รวงศึึกษาธิิการ ได้ให้้คำาอธิิบายการกรอกแบบฟอร์มการจัดที่ำาแผนการจัดการศึึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) ไว้ ดังน่�

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

เลขประจำาตัวประชาชน	................................................................................................................................................

การจดทะเบียนคนพิการ			 ไมี่จัด		 	 ยังไมี่จัด		 จัดแล้ว	 	ทะเบียนเลขที่ ..................................

วัน/เดือน/ปีเกิด	...............................................................ศาสนา…................................................................................

ประเภทความพิการ	.............................................	ลักษณะความพิการ	......................................................................

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา	....................................................	ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา	........................................................................

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง	.............................................................................เกี่ยวข้องเป็น	...............................................

ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได	้..............................................................................................................................................

ตำาบล/แขวง	........................	อำาเภอ/เขต	..............................	จังหวัด	...........................	รหัสไปรษณีย	์....................

โทรศัพท์	...................โทรศัพท์เคลื่อนที.่.....................โทรสาร	.....................e-mail address	…………..................…

 คำาอธิบาย

	 -	ช่ือ-ช่ือสกุล	ให้ระบุคำานำาหน้าช่�อ	(ด.ช.	ด.ญ.	นาย	นางสำาว)	พิร้อมีทัี่�งช่�อ	และช่�อสำกุลข้องผ้่เร่ยน

	 -	เพศ	ให้ใส่ำเคร่�องหมีาย	✓	ลงในช่อง				 		ท่ี่�ต้รงกับเพิศึข้องผ้่เร่ยน

	 -	เลขประจำาตัวประชาชน ให้ระบุเลข้ป็ระจัำาตั้วป็ระชาชน	13	หลักข้องผ้่เร่ยน	ต้ามีที่ะเบ่ยนบ้านหร่อบัต้รป็ระจัำาตั้ว

	 ป็ระชาชน

	 -	การจดทะเบียนคนพิการ	ให้ใส่ำเคร่�องหมีาย	✓ ในช่อง		 				หน้าข้้อความีท่ี่�ต้รงกับความีเป็็นจัริง

1 ข้อมูลทั่วไป



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -27-

   ไม่จด	หมีายถึง	ผ้่ป็กครองหร่อผ้่เร่ยนไม่ีป็ระสำงค์จัะจัดที่ะเบ่ยนคนพิิการ

   ยังไม่จด	หมีายถึง	ยังไม่ีพิร้อมีท่ี่�จัะจัดที่ะเบ่ยนคนพิิการหร่อกำาลังดำาเนินการ

   จดแล้ว	หมีายถึง	ผ้่เร่ยนจัดที่ะเบ่ยนคนพิิการเร่ยบร้อยและม่ีสำมุีดที่ะเบ่ยนคนพิิการหร่อบัต้รป็ระจัำาตั้ว

	 	 	 คนพิิการ

	 -	เกิดวันท่ี เดือน พ.ศ.	ให้ระบุ	วัน	เด่อน	ปี็เกิดข้องผ้่เร่ยนโดยเข่้ยนช่�อเต็้มีข้องเด่อน	และ	พิ.ศึ.	เช่น	24	กรกฎาคมี	2545

	 -	อายุ... ปี... เดือน	ให้ระบุอายุเต็้มีปี็และเต็้มีเด่อน	เช่น	อายุ	4	ปี็	8	เด่อน	(นับถึงวันท่ี่�คณะกรรมีการจััดที่ำา

	 แผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคลลงนามี)

	 -	ศาสนา	ให้ระบุศึาสำนาท่ี่�ผ้่เร่ยนนับถ่อต้ามีหลักฐานที่างที่ะเบ่ยนราษฎร์	เช่น	พุิที่ธิ	คริสำต์้	อิสำลามี	เป็็นต้้น

	 -	ประเภทความพิการ ให้ระบุป็ระเภที่ข้องความีพิิการต้ามีป็ระกาศึกระที่รวงศึึกษาธิิการ	เร่�อง	กำาหนดป็ระเภที่และ

	 หลักเกณฑ์์ข้องคนพิิการที่างการศึึกษา	พิ.ศึ.	2552	ได้แก่	บุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการเห็น	บุคคลท่ี่�ม่ีความี	

	 บกพิร่องที่างการได้ยิน	บุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างสำติ้ปั็ญญา	บุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างร่างกายหร่อการเคล่�อนไหว

	 หร่อสุำข้ภาพิ	บุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการเร่ยนร้่	บุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการพ่ิดและภาษา	บุคคลท่ี่�ม่ีความี	

	 บกพิร่องที่างพิฤติ้กรรมีหร่ออารมีณ์	บุคคลออทิี่สำติ้ก	และบุคคลพิิการซ้ึ่อน

	 -	ลักษณะความพิการ	ระบุรายละเอ่ยดลักษณะข้องความีพิิการท่ี่�ป็รากฏิชัดเจัน	เช่น

	 	 1.	บุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการเห็น	ลักษณะความีพิิการ	ต้าบอด	หร่อการเห็นเล่อนราง

	 	 2.	บุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการได้ยิน	ลักษณะความีพิิการ	ห่ตึ้ง	หร่อห่หนวก

	 	 3.	บุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างสำติ้ปั็ญญา	ลักษณะความีพิิการ	ดาวน์ซิึ่นโดรมี

	 	 4.	บุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างร่างกายหร่อการเคล่�อนไหวหร่อสุำข้ภาพิ	ลักษณะความีพิิการ	แข้นล่บข้าล่บ

	 	 5.	บุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการเร่ยนร้่	ลักษณะความีพิิการ	บกพิร่องด้านการอ่าน	ด้านการเข่้ยน	ด้านการ	

	 	 				คิดคำานวณ	หร่อหลายด้านร่วมีกัน

	 	 6.	บุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างการพ่ิดและภาษา	ลักษณะความีพิิการ	พ่ิดรัว	พ่ิดเร็วไม่ีเป็็นคำา	พ่ิดติ้ดอ่าง	

	 	 				ป็ากแหว่งเพิดานโหว่

	 	 7.	บุคคลท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างพิฤติ้กรรมีหร่ออารมีณ์	ลักษณะความีพิิการ	ก้าวร้าว	ก่อกวน

	 	 8.	บุคคลออทิี่สำติ้ก	ลักษณะความีพิิการ	ม่ีพิฤติ้กรรมีซึ่ำ�า	ๆ	กระตุ้้นต้นเอง

	 	 9.	บุคคลพิิการซ้ึ่อน	ลักษณะความีพิิการ	ต้าบอดร่วมีกับห่หนวก

	 -	ช่ือ-ช่ือสกุลบิดา	ให้ระบุช่�อและช่�อสำกุลข้องบิดาท่ี่�ป็รากฏิต้ามีหลักฐาน

	 -	ช่ือ-ช่ือสกุลมารดา	ให้ระบุช่�อและช่�อสำกุลข้องมีารดาท่ี่�ป็รากฏิต้ามีหลักฐาน

	 -	ช่ือ-ช่ือสกุลผู้ปกครอง	ให้ระบุช่�อและช่�อสำกุลข้องผ้่ด่แลผ้่เร่ยนในปั็จัจุับัน

	 -	เก่ียวข้องเป็น ให้ระบุความีสัำมีพัินธ์ิระหว่างผ้่ป็กครองกับผ้่เร่ยน	เช่น	บิดา	มีารดา	ป่็�	ย่า	ต้า	ยาย	พ่ิ�	ป้็า	น้า	อา	หร่อ

	 ผ้่อุป็การะ	เป็็นต้้น

	 -	ท่ีอยู่ผู้ปกครองท่ีติดต่อได้ ให้ระบุท่ี่�อย่่ปั็จัจุับันข้องผ้่ป็กครองซึึ่�งสำามีารถติ้ดต่้อได้	รวมีถึงหมีายเลข้โที่รศัึพิท์ี่	โที่รศัึพิท์ี่

	 เคล่�อนท่ี่�	โที่รสำาร	และจัดหมีายอิเล็กที่รอนิกส์ำ	(E-mail)
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 คำาอธิบาย

	 ให้ที่ำาเคร่�องหมีาย		✓		ในช่อง								และระบุรายละเอ่ยดด้านการแพิที่ย์	หร่อด้านสำุข้ภาพิข้องผ่้เร่ยน

2 ข้อมูลด้านการแพทย์ หรือด้านสุขภาพ

  โรคประจำาตัว (ระบุ)	......................................................................................................................

  ประวัติการแพ้ยา (ระบุ)	.................................................................................................................

  โรคภูมิแพ้ (ระบุ) ............................................................................................................................

  ข้อจำากัดอื่น ๆ (ระบุ)	.....................................................................................................................

  ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ)	................................................................................................

3 ข้อมูลด้านการศึกษา

	 	 ไมี่เคยได้รับการศึึกษา/บริการที่างการศึึกษา		 	

	 	 เคยได้รับการศึึกษา/บริการที่างการศึึกษา

	 	 	 ศึ่นย์การศึึกษาพิิเศึษ	................................................ระดับ................	พิ.ศึ....................	 	

	 	 	 โรงเร่ยนเฉพิาะความีพิิการ		.......................................ระดับ................	พิ.ศึ...................	 	

	 	 	 โรงเร่ยนเร่ยนร่วมี	.....................................................ระดับ................	พิ.ศึ....................	 	

	 	 	 การศึึกษาด้านอาช่พิ	................................................ระดับ................	พิ.ศึ....................	 	

	 	 	 การศึึกษานอกระบบ	................................................ระดับ................	พิ.ศึ....................	 	

	 	 	 การศึึกษาต้ามีอัธิยาศึัย	.............................................ระดับ................	พิ.ศึ....................	 	

	 	 	 อ่�น	ๆ	........................................................................ระดับ................	พิ.ศึ....................

 คำาอธิบาย

	 ให้ที่ำาเคร่�องหมีาย		✓		ในช่อง								หน้าข้้อความี	และระบุข้้อมี่ลที่่�ต้รงกับความีเป็็นจัริง	

	 ไมี่เคยได้รับการศึึกษา	 /	 บริการที่างการศึึกษา	 หมีายความีว่า	 ไมี่เคยได้รับการศึึกษาในสำถานศึึกษาและไมี่เคยได้รับ

บริการที่างการศึึกษาใด	ๆ

	 เคยได้รับการศึึกษา	/	บริการที่างการศึึกษา	หมีายความีว่า	เคยได้รับการศึึกษาในสำถานศึึกษาหร่อบริการที่างการศึึกษา

อย่างใดอย่างหนึ�งหร่อทัี่�งสำองอย่าง	ทัี่�งน่�ให้ระบุรายละเอ่ยดโดยใส่ำเคร่�องหมีาย	✓ ลงใน									ข้้อความีที่่�ต้รงต้ามีความีเป็็นจัริง

และกรอกข้้อม่ีลในช่องว่าง	โดยให้ระบุช่�อสำถานศึึกษา	ระดับชั�น	และ	พิ.ศึ.	ให้ระบุป็ีการศึึกษาสำุดที่้ายที่่�ได้รับการศึึกษา
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4 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำาเป็น

5 การกำาหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ

	 ให้ระบุข้้อม่ีลท่ี่�เป็็นป็ระโยชน์ต่้อการจััดการเร่ยนร้่	 ทัี่�งท่ี่�เป็็นข้้อจัำากัดหร่ออุป็สำรรค	 เช่น	 กลัวเส่ำยงดัง	 ข้้อจัำากัดที่างภาษา

การใช้ภาษาถิ�น	ติ้ดเกมี	ครอบครัวม่ีฐานะยากจัน	พ่ิอแม่ีหย่าร้าง	ฯลฯ	และส่ำวนท่ี่�จัะสำนับสำนุนส่ำงเสำริมีศัึกยภาพิข้องผ้่เร่ยนด้านต่้าง	

ๆ	เช่น	ม่ีความีสำามีารถที่างศิึลป็ะ	ดนต้ร่	คอมีพิิวเต้อร์	ภาษา	ก่ฬา	ฯลฯ	

	 ในกรณ่ท่ี่�ผ้่เร่ยนม่ีแนวโน้มีว่าม่ีพัิฒนาการเป็็นไป็ต้ามีหลักส่ำต้รการให้บริการช่วยเหล่อระยะแรกเริ�มีสำำาหรับเด็กพิิการ	ศ่ึนย์

การศึึกษาพิิเศึษ	 พุิที่ธิศัึกราช	 2556	 และม่ีความีพิร้อมีในทัี่กษะต่้าง	 ๆ	 ควรได้รับการส่ำงต่้อจัากศ่ึนย์การศึึกษาพิิเศึษไป็ยังสำถาน

ศึึกษาอ่�น	ให้ระบุว่า	ผ้่เร่ยนควรได้รับบริการการจััดที่ำาแผนการเป็ล่�ยนผ่าน	(Individual	Transition	Plan)

	 การกำาหนดแนวที่างการศึึกษาและการวางแผนการจััดการศึึกษาพิิเศึษ	 หมีายถึง	 การนำาผลการต้รวจัสำอบและการป็ระเมิีน

ต้ามีแบบป็ระเมิีนความีสำามีารถพ่ิ�นฐาน	ต้ามีหลักส่ำต้รการให้บริการช่วยเหล่อระยะแรกเริ�มีสำำาหรับเด็กพิิการ	ศ่ึนย์การศึึกษาพิิเศึษ

พุิที่ธิศัึกราช	 2556	 มีากำาหนดแนวที่างการศึึกษาและการวางแผนการจััดการศึึกษาพิิเศึษ	 โดยระบุระดับความีสำามีารถในปั็จัจุับัน

เป้็าหมีายระยะยาว	 1	 ปี็	 จุัดป็ระสำงค์เชิงพิฤติ้กรรมี	 (เป้็าหมีายระยะสัำ�น)	 เกณฑ์์และวิธ่ิป็ระเมิีนผล	 และผ้่รับผิดชอบการจััดที่ำา

แผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคลข้องผ้่เร่ยนเพ่ิ�อให้การจััดการศึึกษาบรรลุเป้็าหมีายท่ี่�กำาหนดไว้

 คำาอธิบาย

	 -	ระดับความสามารถในปัจจุบัน	ให้ระบุความีสำามีารถข้องผ้่เร่ยน	ท่ี่�ได้จัากผลการต้รวจัสำอบและป็ระเมิีนต้ามี	

	 แบบป็ระเมิีนความีสำามีารถพ่ิ�นฐาน	ในหลักส่ำต้รการให้บริการช่วยเหล่อระยะแรกเริ�มีสำำาหรับเด็กพิิการ	ศ่ึนย์การศึึกษา	

	 พิิเศึษ	พุิที่ธิศัึกราช	2556	โดยระบุต้ามีหัวข้้อต่้อไป็น่�

  ทักษะ ให้ระบุที่ักษะที่่�จัะพิัฒนา	เช่น	ที่ักษะกล้ามีเน่�อมีัดใหญ่	ที่ักษะกล้ามีเน่�อมีัดเล็ก	ฯลฯ	ต้ามีหลักสำ่ต้ร	

	 	 การให้บริการช่วยเหล่อระยะแรกเริ�มีสำำาหรับเด็กพิิการ	ศึ่นย์การศึึกษาพิิเศึษ	พิุที่ธิศึักราช	2556	

  ทักษะย่อย	ให้ระบุที่ักษะย่อยให้สำอดคล้องกับที่ักษะต้ามีหลักสำ่ต้รการให้บริการช่วยเหล่อระยะแรกเริ�มี	 	

	 	 สำำาหรับเด็กพิิการ	ศึ่นย์การศึึกษาพิิเศึษ	พิุที่ธิศึักราช	2556

  เน้ือหา	ให้ระบุเน่�อหาที่่�สำอดคล้องกับที่ักษะย่อยต้ามีหลักสำ่ต้รการให้บริการช่วยเหล่อระยะแรกเริ�มีสำำาหรับ	

	 	 เด็กพิิการ	ศึ่นย์การศึึกษาพิิเศึษ	พิุที่ธิศึักราช	2556

ระดับความสามารถใน
ปัจจุบัน

เป้าหมาย
ระยะยาว 1 ปี

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

(เป้าหมายระยะสั้น)

เกณฑ์และ
วิธีประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
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  จุดเด่น	ให้ระบุช่�อผ่้เร่ยนและพิัฒนาการสำ่งสำุดที่่�ผ่้เร่ยนสำามีารถที่ำาได้ระดับ	4	ข้ึ�นไป็	ข้องแบบป็ระเมีิน	 	

	 	 ความีสำามีารถพิ่�นฐานต้ามีหลักสำ่ต้รการให้บริการช่วยเหล่อระยะแรกเริ�มีสำำาหรับเด็กพิิการ	ศึ่นย์การศึึกษา	

	 	 พิิเศึษ	พิุที่ธิศึักราช	2556

  จุดด้อย	ให้ระบุช่�อผ่้เร่ยน	และพิัฒนาการสำ่งสำุดที่่�ผ่้เร่ยนที่ำาได้ต้ำ�ากว่าระดับ	4	แบบป็ระเมีินความีสำามีารถ	

	 	 พิ่�นฐานต้ามีหลักสำ่ต้รการให้บริการช่วยเหล่อระยะแรกเริ�มีสำำาหรับเด็กพิิการ	ศึ่นย์การศึึกษาพิิเศึษ		 	

	 	 พิุที่ธิศึักราช	2556

 

	 กรณ่ผ่้เร่ยนมี่พิัฒนาการต้ามีที่่�กำาหนดไว้ในหลักสำ่ต้รการให้บริการช่วยเหล่อระยะแรกเริ�มีสำำาหรับเด็กพิิการศึ่นย์การ

ศึกึษาพิิเศึษ	พุิที่ธิศัึกราช	2556	ให้ระบุว่า	“ม่ีพัิฒนาการสำมีวัย”	หากเห็นว่าผ้่เร่ยนม่ีความีจัำาเป็็นต้้องพัิฒนาทัี่กษะด้านอ่�น	ๆ	ก่อน	เช่น	

จัำาเป็็นต้้องพิัฒนาที่ักษะกล้ามีเน่�อมีัดเล็กก่อนการพิัฒนาที่ักษะที่างสำต้ิป็ัญญาหร่อเต้ร่ยมีความีพิร้อมีที่างวิชาการให้ระบุใน

ที่ักษะสำต้ิป็ัญญาหร่อเต้ร่ยมีความีพิร้อมีวิชาการว่า	 “ยังไมี่มี่ความีพิร้อมีที่่�จัะรับการพิัฒนา”	 ถ้าผ่้เร่ยนมี่ความีบกพิร่องระดับ

รุนแรงในบางทัี่กษะจันไม่ีสำามีารถพัิฒนาได้	เช่น	ผ้่เร่ยนท่ี่�ม่ีความีบกพิร่องที่างร่างกาย	หร่อการเคล่�อนไหว	หร่อสุำข้ภาพิ	ม่ีลักษณะ

ความีพิิการ	ไม่ีสำามีารถเคล่�อนไหวในท่ี่านอนหงาย	ไม่ีสำามีารถควบคุมีศ่ึรษะและล่กต้าต้ามีเป้็าหมีายได้	(นอนนิ�ง	สำามีารถกระพิริบ

ต้าได้เท่ี่านั�น)	ในทัี่กษะกล้ามีเน่�อมัีดใหญ่	ให้ระบุว่า	“ม่ีข้้อจัำากัดด้านความีพิิการ	ไม่ีสำามีารถพัิฒนาทัี่กษะน่�ได้”

	 -	 เป้าหมายระยะยาว 1 ปี	 ให้นำาพัิฒนาการท่ี่�ผ้่เร่ยนที่ำาได้ตั้�งแต่้ระดับ	 3	 ลงมีา	 ท่ี่�เข่้ยนเป็็นจุัดด้อย	 มีากำาหนดเป็็นเป้็า

หมีายท่ี่�จัะพัิฒนาภายในระยะเวลา	1	ปี็	โดยคำานึงถึงองค์ป็ระกอบ	ดังน่�

	 	 1.	ระยะเวลา	(ระบุปี็การศึึกษา)

	 	 2.	ผ้่เร่ยน	(ระบุช่�อผ้่เร่ยน)

	 	 3.	พัิฒนาการท่ี่�คาดหวัง	จัากหลักส่ำต้รการให้บริการช่วยเหล่อระยะแรกเริ�มีสำำาหรับเด็กพิิการ	ศ่ึนย์การศึึกษาพิิเศึษ	

      พุิที่ธิศัึกราช	2556

	 การกำาหนดเป้็าหมีายไม่ีควรกำาหนดไว้ส่ำงเกินไป็	 เน่�องจัากผ้่เร่ยนไม่ีสำามีารถป็ฏิิบัติ้ให้บรรลุเป้็าหมีาย	 หร่อไม่ีควรกำาหนด

ต้ำ�าเกินไป็	ซึึ่�งส่ำงผลให้ผ้่เร่ยนไม่ีสำนใจัการเร่ยนร้่	เน่�องจัากผ้่เร่ยนสำามีารถบรรลุเป้็าหมีายได้ในเวลารวดเร็ว	เป้็าหมีายระยะยาวน่�จัะ

ต้้องม่ีการที่บที่วนและป็รับแผนพิร้อมีจััดที่ำารายงานผลอย่างน้อยปี็ละ	2	ครั�ง

	 -	 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม	 นำาพัิฒนาการท่ี่�คาดหวังท่ี่�ระบุไว้ในเป้็าหมีายระยะยาว	 1	 ปี็	 มีาวิเคราะห์งานให้เป็็นจุัด

ป็ระสำงค์เชิงพิฤติ้กรรมี	 ซึึ่�งเป้็าหมีายระยะยาว	1	 ข้้อ	จัะป็ระกอบไป็ด้วยจุัดป็ระสำงค์เชิงพิฤติ้กรรมีอย่างน้อย	1	 ข้้อ	 ขึ้�นอย่่กับการ

วิเคราะห์งาน	และศัึกยภาพิข้องผ้่เร่ยน	ซึึ่�งแต่้ละจุัดป็ระสำงค์เชิงพิฤติ้กรรมีจัะม่ีองค์ป็ระกอบท่ี่�สำำาคัญ	3	ส่ำวน	ดังน่�

	 	 1.	ระยะเวลา	(ระบุปี็การศึึกษา)

	 	 2.	สำถานการณ์	หร่อเง่�อนไข้

	 	 3.	พิฤติ้กรรมีท่ี่�สำามีารถวัดได้



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -31-

	 -	เกณฑ์และวิธีประเมินผล	คร่ผ้่สำอนป็ระเมิีนผลต้ามีทัี่กษะท่ี่�ระบุในแผนการสำอนเฉพิาะบุคคล	โดยให้ผ้่เร่ยนม่ีผลพัิฒนา

การผ่านเกณฑ์์ระดับคุณภาพิต้ามีแผนการสำอนเฉพิาะบุคคลไม่ีต้ำ�ากว่าร้อยละ	 70	 ข้องจัำานวนแผนการสำอนเฉพิาะบุคคลทัี่�งหมีด	

ในจุัดป็ระสำงค์เชิงพิฤติ้กรรมีข้้อนั�น	ๆ

	 -	 ผู้รับผิดชอบ	 ระบุช่�อ	 –	 ช่�อสำกุล	 และต้ำาแหน่งผ่้รับผิดชอบในการจััดกิจักรรมีการเร่ยนร่้ให้บรรลุต้ามีจัุดป็ระสำงค์เชิง

พิฤต้ิกรรมีและเป็้าหมีายระยะยาว	1	ป็ี

6 ความต้องการด้านสิ่งอำานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก สื่อ บริการ   

 และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

ท่ี รายการ รหสั

สิ่งท่ีมอียูแ่ล้ว สิ่งท่ีต้องการ จำานวน

เงินท่ีขอ

อุดหนุน

เหตผุลและ

ความจำาเป็น
ผูป้ระเมนิผูจั้ดหา วิธกีาร ผูจั้ดหา วิธกีาร

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

รวมรายการท่ีขอรับ
การอุดหนุน ..................................................................................................................................รายการ

รวมจำานวนเงินท่ีขอรับ
การอุดหนุน .............................................................................................................บาท ( สองพันบาทถ้วน )

	 ความีต้้องการด้านสิำ�งอำานวยความีสำะดวก	 เที่คโนโลย่สิำ�งอำานวยความีสำะดวก	 ส่ำ�อ	 บริการ	 และความีช่วยเหล่ออ่�นใด

ที่างการศึึกษา	หมีายถึง	การระบุรายการข้องสิำ�งอำานวยความีสำะดวก	เที่คโนโลย่สิำ�งอำานวยความีสำะดวก	ส่ำ�อ	บริการ	และความีช่วยเหล่อ

อ่�นใดที่างการศึึกษา	ต้ามีค่่ม่ีอรายการสิำ�งอำานวยความีสำะดวก	ส่ำ�อ	บริการ	และความีช่วยเหล่ออ่�นใดที่างการศึึกษา	ข้องสำำานักงาน

คณะกรรมีการการศึึกษาขั้�นพ่ิ�นฐาน	 กระที่รวงศึึกษาธิิการ	 ต้ามีความีต้้องการจัำาเป็็นพิิเศึษข้องผ้่เร่ยนเฉพิาะบุคคล	 โดยพิิจัารณา

จัากจุัดป็ระสำงค์เชิงพิฤติ้กรรมี	ท่ี่�กำาหนดไว้ในแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล

 คำาอธิบาย

	 -	ท่ี	ระบุตั้วเลข้แสำดงลำาดับท่ี่�

	 -	 รายการ ระบุช่�อสิำ�งอำานวยความีสำะดวก	 เที่คโนโลย่สำิ�งอำานวยความีสำะดวก	 สำ่�อ	 บริการ	 และความีช่วยเหล่ออ่�นใด

ที่างการศึึกษา	สิำ�งท่ี่�ม่ีอย่่แล้ว	และสิำ�งท่ี่�ต้้องการข้อรับการอุดหนุน	ต้ามีค่่ม่ีอรายการสิำ�งอำานวยความีสำะดวก	ส่ำ�อ	บริการ	และความี

ช่วยเหล่ออ่�นใดที่างการศึึกษา	ข้องสำำานักงานคณะกรรมีการการศึึกษาขั้�นพ่ิ�นฐาน	กระที่รวงศึึกษาธิิการ

	 -	 รหัส	 ระบุรหัสำต้ามีค่่ม่ีอรายการสิำ�งอำานวยความีสำะดวก	 ส่ำ�อ	บริการ	และความีช่วยเหล่ออ่�นใดที่างการศึึกษาข้องสำำานักงาน

คณะกรรมีการการศึึกษาขั้�นพ่ิ�นฐาน	กระที่รวงศึึกษาธิิการ

	 -	 ส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว / ผู้จัดหา วิธีการ ระบุสำิ�งอำานวยความีสำะดวก	เที่คโนโลย่สำิ�งอำานวยความีสำะดวก	สำ่�อ	บริการ	และ

ความีช่วยเหล่ออ่�นใดที่างการศึึกษาได้รับจัากผ้่ป็กครอง	สำถานศึึกษา	สำถานพิยาบาลอ่�น	ๆ	โดยให้ใส่ำเคร่�องหมีาย	✓ ลงในช่องใด
ช่องหนึ�งข้องผ้่จััดหาและวิธ่ิการท่ี่�ได้มีา	ให้ต้รงต้ามีหมีายเลข้และรายละเอ่ยดท่ี่�ระบุไว้ในหมีายเหตุ้ใต้้ต้าราง



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -32-

	 -	ส่ิงท่ีต้องการ /ผู้จัดหา วิธีการ	ระบุสิำ�งอำานวยความีสำะดวก	เที่คโนโลย่สิำ�งอำานวยความีสำะดวก	ส่ำ�อ	บริการ	และความีช่วยเหล่อ

อ่�นใดที่างการศึึกษา	 ท่ี่�คณะกรรมีการการจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	 พิิจัารณาแล้วเห็นว่าม่ีความีต้้องการจัำาเป็็นต่้อ

การพัิฒนาศัึกยภาพิผ้่เร่ยนต้ามีจุัดป็ระสำงค์เชิงพิฤติ้กรรมีท่ี่�ระบุไว้	 โดยให้ใส่ำเคร่�องหมีาย	✓ ลงในช่องใดช่องหนึ�งข้องผ้่จััดหาและ

วิธ่ิการท่ี่�ได้มีา	ให้ต้รงต้ามีหมีายเลข้และรายละเอ่ยดท่ี่�ระบุไว้ในหมีายเหตุ้ใต้้ต้าราง

	 -	จำานวนเงินท่ีขอรับการอุดหนุน ระบุจัำานวนเงินท่ี่�ข้อรับการอุดหนุนต้ามีรายการส่ำ�อ	(บัญช่	ข้)	บริการ	(บัญช่	ค)	ท่ี่�ระบุ

ไว้ในช่องรายการ	ยกเว้นสิำ�งอำานวยความีสำะดวก	เที่คโนโลย่สิำ�งอำานวยความีสำะดวก	(บัญช่	ก)	ไม่ีต้้องระบุจัำานวนเงิน

	 -	 เหตุผลและความจำาเป็น	 กรณ่ท่ี่�ข้อรับเงินอุดหนุน	 ให้ระบุเหตุ้ผลและความีจัำาเป็็นท่ี่�ข้อรับสิำ�งอำานวยความีสำะดวก	

เที่คโนโลย่สิำ�งอำานวยความีสำะดวก	ส่ำ�อ	บริการ	และความีช่วยเหล่ออ่�นใดที่างการศึึกษา	ต้ามีรายการข้้างต้้น	เช่น	รายการไม้ีเท้ี่าข้าว	

เหตุ้ผลและความีจัำาเป็็น	เพ่ิ�อใช้เป็็นอุป็กรณ์นำาที่างให้คนต้าบอดสำามีารถเดินที่างได้ด้วยต้นเอง	เป็็นต้้น

กรณีท่ีไม่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ระบุว่าไม่ขอรับเงินอุดหนุน

	 -	ผู้ประเมิน ระบุช่�อ-ช่�อสำกุล	และต้ำาแหน่งข้องผ้่ป็ระเมิีน	ตั้วอย่าง	นางสำาวมุีต้ต้า	ม่ีแก้ว:	คร่ป็ระจัำาชั�น,	นางสำาวมุีนิน	ม่ี

ตั้วต้น:	นักกิจักรรมีบำาบัด	เป็็นต้้น

	 -	รวมรายการท่ีขอรับการอุดหนุน	ระบุจัำานวนรายการสิำ�งอำานวยความีสำะดวก	เที่คโนโลย่สิำ�งอำานวยความีสำะดวก	ส่ำ�อ	

บริการ	และความีช่วยเหล่ออ่�นใดที่างการศึึกษา	ต้ามีความีต้้องการจัำาเป็็นพิิเศึษข้องผ้่เร่ยนท่ี่�ข้อรับการอุดหนุนทัี่�งหมีด

	 -	รวมจำานวนเงินท่ีขอรับการอุดหนุน	ระบุจัำานวนเงินรวมีในช่องรายการจัำานวนเงินท่ี่�ข้อรับการอุดหนุนทัี่�งหมีด	(บัญช่	ข้	

และ	ค)	เป็็นจัำานวนตั้วเลข้และตั้วอักษร	(ปี็การศึึกษาละไม่ีเกิน	2,000	บาที่ต่้อคน)

7 คณะกรรมการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

            ชื่อ    ตำาแหน่ง                      ลายมือชื่อ

	 7.1	...........................................		 ผ่้บริหารสำถานศึึกษา/ผ่้แที่น		 						.............................................

	 7.2	...........................................		 บิดา/มีารดาหร่อผ่้ป็กครอง		 						..............................................

	 	 	 	 	 หร่อผ่้ด่แลคนพิิการ

	 7.3	...........................................		 คร่ป็ระจัำาชั�นหร่อคร่แนะแนว		 						.............................................

	 	 	 	 	 หร่ออาจัารย์ที่่�ป็รึกษาหร่อคร่การศึึกษาพิิเศึษหร่อคร่ที่่�รับผิดชอบ

	 	 	 	 	 งานด้านการศึึกษาพิิเศึษที่่�ผ่้บริหารสำถานศึึกษามีอบหมีาย

	 7.4	...........................................		 ...............................................		 						..............................................

	 7.5	...........................................		 ...............................................		 						..............................................

	 ป็ระชุมีวันที่่�...................เด่อน..................................พิ.ศึ............................



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -33-

 คณะกรรมการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	หมีายถึง	กลุ่มีบุคคลที่่�สำถานศึึกษาแต้่งต้ั�งให้เป็็นคณะกรรมีการ

ในการจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	โดยมี่จัำานวนไมี่น้อยกว่า	3	คน	ซึ่ึ�งจัะข้าดบุคคลในข้้อใดข้้อหนึ�งต้่อไป็น่�ไมี่ได้	ค่อ 

	 	 1.	ผ่้บริหารสำถานศึึกษาหร่อผ่้แที่น

	 	 2.	บิดา	หร่อมีารดา	หร่อผ่้ป็กครอง	หร่อผ่้ด่แลคนพิิการ

	 	 3.	 คร่ป็ระจัำาชั�น	 หร่อคร่แนะแนว	 หร่ออาจัารย์ที่่�ป็รึกษา	 หร่อคร่การศึึกษาพิิเศึษ	 หร่อคร่ที่่�รับผิดชอบงานด้าน

การศึึกษาพิิเศึษที่่�ผ่้บริหารสำถานศึึกษามีอบหมีาย

	 สำ่วนบุคคลอ่�น	 ๆ	 ที่่�เก่�ยวข้้อง	 อาที่ิ	 คร่ผ่้สำอนแต้่ละที่ักษะการเร่ยนร่้	 หร่อคณะสำหวิชาช่พิ	 รวมีถึงผ่้เร่ยนอาจัร่วมีเป็็น

กรรมีการเพิิ�มีเต้ิมีได้

 คำาอธิบาย

	 -	ชื่อ	ให้ระบุช่�อ	-	ช่�อสำกุลข้องคณะกรรมีการจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล

	 -	 ตำาแหน่ง ให้ระบุต้ำาแหน่งข้องคณะกรรมีการจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	 เช่น	 ผ้่บริหารสำถานศึึกษาหร่อผ้่แที่น

บิดา	หร่อมีารดา	หร่อผ้่ป็กครอง	หร่อผ้่ด่แลคนพิิการ	คร่ป็ระจัำาชั�น	หร่อคร่แนะแนว	หร่ออาจัารย์ท่ี่�ป็รึกษา	หร่อคร่การศึึกษาพิิเศึษ	

หร่อคร่ที่่�รับผิดชอบงานด้านการศึึกษาพิิเศึษที่่�ผ่้บริหารสำถานศึึกษามีอบหมีาย	หร่อคณะสำหวิชาช่พิ	รวมีถึงผ่้เร่ยน	และผ่้เก่�ยวข้้อง	

เป็็นต้้น

	 -	ลายมือชื่อ	ระบุรหัสำต้ามีค่่มี่อรายการสำิ�งอำานวยความีสำะดวก	สำ่�อ	บริการ	และความีช่วยเหล่ออ่�นใดที่างการศึึกษาข้อง

สำำานักงานคณะกรรมีการการศึึกษาข้ั�นพิ่�นฐาน	กระที่รวงศึึกษาธิิการ

	 -	ประชุมวันที	่ให้ระบุวัน	เด่อน	ป็ี	ที่่�ป็ระชุมีจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล

8 ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้เรียน

	 การจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	ฉบับน่�

 

	 ข้้าพิเจั้า											 	 เห็นด้วย		 	 ไมี่เห็นด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 ลงช่�อ		.................................................	ผ่้ป็กครอง

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

          					บิดา	มีารดา	ผ่้ป็กครอง	หร่อผ่้เร่ยน

	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่่�	.........	เด่อน	.....................	พิ.ศึ.	..............



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -34-

 คำาอธิบาย

	 -	ให้บิดา	มีารดา	หร่อผ้่ป็กครอง	พิิจัารณาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคลและใส่ำเคร่�องหมีาย			✓			ลงในช่องเห็นด้วย

หร่อไม่ีเห็นด้วย	พิร้อมีทัี่�งลงลายม่ีอช่�อ	และระบุวันท่ี่�	เด่อน	ปี็ท่ี่�ลงลายม่ีอช่�อ

	 อย่างไรก็ต้ามีวิธ่ิการจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	สำำาหรับสำถานศึึกษาอาจัม่ีความีแต้กต่้างกันในส่ำวนข้องเน่�อหา

ต้ามีโครงสำร้างข้องหลักสำ่ต้รที่่�สำถานศึึกษาใช้	ดังนั�นวิธิ่การจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	แผนการสำอนเฉพิาะบุคคล	 

รวมีไป็ถึงการวัดและป็ระเมีินผลต้ามีแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคลในสำถานศึึกษาป็ระเภที่ต่้าง	ๆ	จัะม่ีความีแต้กต่้างกันไป็



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -35-

ตัวอย่างการจัดที่ำาแผน IEP

แผนการจััดการศึึกษาเฉพาะบุุคคล
(Individualized Education Program: IEP)

           ก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    

ชื่อสถานศึกษา...................................................................................ระดับ................................สังกัด...........................................

เริ่มใช้แผนวันที.่.......................................................................	สิ้นสุดแผนวันที่.............................................................................

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-ชื่อสกุล	.....................................................................................................................................................................................

เลขประจำาตัวประชาชน	.................................................................................................................................................................

การจดทะเบียนคนพิการ			 ไมี่จัด		 	 ยังไมี่จัด		 จัดแล้ว	 	ทะเบียนเลขท่�	..................................................

วัน/เดือน/ปีเกิด	........................................................................ศาสนา….......................................................................................

ประเภทความพิการ	......................................................	ลักษณะความพิการ	...............................................................................

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา	..............................................................................................................................................................................

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา	..........................................................................................................................................................................

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง	........................................................................................เกี่ยวข้องเป็น	.....................................................

ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได	้...............................................................................................................................................................

ตำาบล/แขวง	...........................	อำาเภอ/เขต	....................................	จังหวัด	..................................	รหัสไปรษณีย	์.....................

โทรศัพท์	..........................โทรศัพท์เคลื่อนที.่.........................โทรสาร	.....................e-mail address	………….........................…

2. ข้อมูลทางด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ

   โรคประจำาตัว	........................................................................................................................................

   โรคภูมิแพ	้..............................................................................................................................................

   การแพ้ยารักษาโรค................................................................................................................................

   ข้อมูลประจำาตัว	....................................................................................................................................

   อื่น ๆ	.....................................................................................................................................................

โรงเร่ยนบ้านสำานฝัน

16	พิฤษภาคมี	2564 31	มี่นาคมี	2565

สำพิป็.	สำระบุร่	เข้ต้	1ชั�น	ป็.	2

เด็กชายฤที่ธิิพิัฒน์	วัฒนกรณ์กุล

1234567891011

1234567891011 1234567891011

1234567891011 1234567891011

นายฤที่ธิิชัย	วัฒนกรณ์กุล

นางที่ิพิาพิร	วัฒนกรณ์กุล

นาววิราวรรณ	วัฒนกรณ์กุล ย่า

บ้านเลข้ที่่�	121/1	หมี่่ที่่�	2	

กุดนกเป็ล้า เมี่อง สำระบุร่ 18000

085-1538245



3. ข้อมูลด้านการศึกษา

	 	 ไม่ีเคยได้รับการศึึกษา/บริการที่างการศึึกษา		 	

	 	 เคยได้รับการศึึกษา/บริการที่างการศึึกษา

	 	 	 ศ่ึนย์การศึึกษาพิิเศึษ	....................................................................ระดับ.....................	พิ.ศึ....................	

	 	 	 โรงเร่ยนเร่ยนร่วมี	.........................................................................ระดับ.....................	พิ.ศึ....................	

	 	 	 การศึึกษาด้านอาช่พิ	....................................................................ระดับ.....................	พิ.ศึ....................	

	 	 	 การศึึกษานอกระบบ	....................................................................ระดับ.....................	พิ.ศึ....................	

	 	 	 การศึึกษาต้ามีอัธิยาศัึย	.................................................................ระดับ.....................	พิ.ศึ....................	

	 	 	 อ่�น	ๆ	............................................................................................ระดับ.....................	พิ.ศึ....................

4. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำาเป็น

	 ข้้อม่ีลด้านครอบครัว	 	

	 	 บิดา	–	มีารดา

	 	 	 แยกกันอย่่	

	 	 	 บิดาเส่ำยช่วิต้	

	 	 	 มีารดาเส่ำยช่วิต้	

	 	 	 บิดา	–	มีารดา	เส่ำยช่วิต้	

	 	 	 อ่�น	ๆ......................................................................................................................................................

	 เด็กชายฤที่ธิิพัิฒน์	วัฒนกรณ์กุล	เป็็นล่กคนเด่ยว	พ่ิอกับแม่ีแยกที่างกันไป็ม่ีครอบครัวใหม่ี	คุณย่าจึังเป็็นผ้่ท่ี่�เล่�ยงด่เด็กชาย

ฤที่ธิิพิัฒน์มีาต้ั�งแต้่อายุ	3	เด่อน	เด็กเคยป็ระสำบอุบัต้ิเหตุ้ต้อนอายุ	1	ข้วบ	โดยหกล้มีศึ่รษะกระแที่กพิ่�นและสำลบ	คุณย่าจัึงนำา

สำ่งโรงพิยาบาล	 แพิที่ย์ให้การรักษาแล้วแจ้ังว่าทุี่กอย่างป็กติ้	 พิฤติ้กรรมีข้องเด็กข้ณะอย่่ท่ี่�บ้าน	 เด็กชายฤที่ธิิพัิฒน์เป็็นเด็กท่ี่�ร่าเริง	

ชอบพ่ิดคุยเล่าเร่�องให้คุณย่าฟัง	ช่วยเหล่องานบ้าน	เช่น	กวาดบ้าน	ถ่บ้าน	รดนำ�าต้้นไม้ี	เป็็นต้้น	และเม่ี�อม่ีเวลาว่างจัะปั็�นรถจัักรยาน

ไป็เล่นกับเพ่ิ�อน	ๆ	ท่ี่�สำนามีเด็กเล่น	โดยกิจักรรมีท่ี่�ชอบที่ำามีากท่ี่�สุำดค่อเต้ะฟุต้บอล

คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -36-

โรงเร่ยนวัดโนนสำภารามี ป็.1 2563



การกำาหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ แผนที่ 1

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว 1 ปี
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น) เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระที่ 1 การอ่าน

มีาต้รฐาน	ที่	1.1	ใช้กระบวนการอ่านสำร้างความี

ร่้และความีคิดเพิ�อนำาไป็ใช้ต้ดสำนใจั	แก้ป็ญหาใน

การดำาเนินช่วิต้และมีนิสำยรักการอ่าน

ต้วช่�วัด	ป็.1/1	อ่านออกเสำยงคำา	คำาคล้องจัอง	

ข้อความีสำ�น	ๆ

ต้วช่�วัด	ป็.1/2	บอกความีหมีายข้องคำาและ

ข้อความีที่�อ่าน

ต้วช่�วัด	ป็.1/8	มีมีารยาที่ในการอ่าน

สาระที่ 2 การเขียน

ใช้กระบวนการเข้ยนเข้ยนสำ�อสำาร	เข้ยนเร่ยง

ความี	ย่อความี	และเข้ยน	เร่�องราวในร่ป็แบบ

ต้าง	ๆ	เข้ยนรายงานข้อมีลสำารสำนเที่ศึและ

รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีป็ระสำที่ธิภาพิ

ต้วช่�วัด	ป็.1/1	คัดลายมีอต้วบรรจังเต้มีบรรที่ด

ต้วช่�วัด	ป็.1/2	เข้ยนสำ�อสำารด้วยคำาและป็ระโยค

ง่าย	ๆ

ต้วช่�วัด	ป็.1/3	มีมีารยาที่ในการเข้ยน

ภายในระยะ 1 ปี

นักเร่ยนจัะต้องมีความีสำามีารถดัง

ต้อไป็น่�

1.	สำามีารถอ่านและเข้ยนคำาที่�ไมีมี

ต้วสำะกดได้ถ่กต้อง

2.	สำามีารถอ่านและเข้ยนคำาพิ�น

ฐานที่�มีต้วสำะกดต้รงต้ามีมีาต้รา

ที่�ง	8	มีาต้ราได้ถ่กต้อง

ภายในภาคเรียนที่ 1

นักเร่ยนจัะต้องมีความีสำามีารถดัง

ต้อไป็น่�

1.	สำามีารถอ่านและเข้ยนพิยัญชนะ

ไที่ยครบที่�ง	44	ต้ว	ได้ถ่กต้องด้วย

ต้นเอง	(ภายใน	30	มีถุนายน	

2564)

2.	สำามีารถอ่านและเข้ยนสำระเด่�ยว	

ได้ถ่กต้องด้วยต้นเอง	(ภายใน	31	

กรกฎาคมี	2564)

3.	สำามีารถอ่านและเข้ยนสำระ

ป็ระสำมีและสำระเกินได้ถ่กต้องด้วย

ต้นเอง	(ภายใน	31	สำงหาคมี	2564)

4.	สำามีารถป็ระสำมีอักษรและอ่าน

เข้ยนเป็นคำาที่�ไมีมีต้วสำะกดได้ถ่ก

ต้องด้วยต้นเอง	(ภายใน	30	

กันยายน	2564)

การป็ระเมีนผลด้านการอ่าน	การเข้ยนมี

ดังน่�

1.	ให้นักเร่ยนอ่านและเข้ยนพิยัญชนะ

ไที่ยที่�ง	44	ต้ว	(เกณฑ์การป็ระเมีนร้อย

ละ	100)

2.	นักเร่ยนสำามีารถอ่าน	และเข้ยนสำระ

ได้ที่�งสำระเด่�ยว	สำระป็ระสำมี	และสำระ

เกิน

(เกณฑ์การป็ระเมีนร้อยละ	80)

3.	นักเร่ยนสำามีารถอ่าน	และเข้ยนคำาที่�

ไมีมีต้วสำะกดได้ถ่กต้อง

(เกณฑ์การป็ระเมีนร้อยละ	80)

4.	นักเร่ยนสำามีารถอ่านและเข้ยนคำาที่�มี

ต้วสำะกดต้รงมีาต้ราต้วสำะกดได้ถ่กต้อง

(เกณฑ์การป็ระเมีนร้อยละ	80)

นางดัชน่	สำมีาลาจัน

คร่ภาษาไที่ย

คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -37-



ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว 1 ปี
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น) เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด

สำามีารถเล่อกฟังและด่อย่างมีวิจัารณญาณ	และ

พิดแสำดงความีร่้	ความีคิด	และความีร่้สำกใน

โอกาสำต้าง	ๆ	อย่างมีวิจัารณญาณและ

สำร้างสำรรค์

ต้วช่�วัด	ป็.1/1	ฟังคำาแนะนำา	คำาสำ�งง่าย	ๆ	และ

ป็ฏิบัต้ต้ามี

ต้วช่�วัด	ป็.1/4	พิดสำ�อสำารได้ต้ามีวัต้ถุป็ระสำงค์

ต้วช่�วัด	ป็.1/5	มีมีารยาที่ในการฟัง	การด่	และ

การพิด

จุดเด่น

1.	สำามีารถอ่านพิยัญชนะ	สำระ	และวรรณยุกต้

ต้ามีแบบที่�คร่เข้ยนบนกระดานได้

2.	สำามีารถอ่านพิยัญชนะได้ด้วยต้นเอง	จัำานวน	

7	ต้ว	ได้แก่	ก	ข้	ค	ง	บ	ว	อ

3.	สำามีารถอ่านสำระได้ด้วยต้นเอง	จัำานวน	5	

สำระ	ได้แก่	อา	อ่	อ่	โอ	ไอ

4.	สำามีารถอ่านวรรณยุกต้ได้ครบที่กต้ว

5.	นักเร่ยนสำามีารถฟังผ่้อ่�นและป็ฏิบัต้ต้ามีคำาสำ�ง

ง่าย	ๆ	ได้	สำามีารถต้อบคำาถามีและเล่าเร่�องที่�ฟัง

และด่ได้	สำ�อสำารกับบุคคลอ่�นได้เป็นอย่างด่	

เหมีาะสำมีกับอายุ

ภายในระยะ 1 ปี

นักเร่ยนจัะต้องมีความีสำามีารถดัง

ต้อไป็น่�

1.	สำามีารถอ่านและเข้ยนคำาที่�ไมีมี

ต้วสำะกดได้ถ่กต้อง

2.	สำามีารถอ่านและเข้ยนคำาพิ�น

ฐานที่�มีต้วสำะกดต้รงต้ามีมีาต้รา

ที่�ง	8	มีาต้ราได้ถ่กต้อง

ภายในภาคเรียนที่ 2

นักเร่ยนจัะต้องมีความีสำามีารถดัง

ต้อไป็น่�

5.	สำามีารถอ่านและเข้ยนคำาที่�มีต้ว

สำะกดต้รงมีาต้ราต้วสำะกดแมี	กง	

กมี	เกย	และเกอว	ได้ถ่กต้องด้วย

ต้นเอง	(ภายใน	30	ธินวาคมี	2564)

6.	สำามีารถอ่านเข้ยนคำาที่�มีต้วสำะกด

ต้รงมีาต้ราต้วสำะกดแมี	กก	กด	กบ

และกน

ได้ถ่กต้องด้วยต้นเอง	(ภายใน	28	

กุมีภาพินธิ	2565)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

1.	แบบที่ดสำอบการอ่าน	การเข้ยน

พิยัญชนะไที่ย

2.	แบบที่ดสำอบการอ่าน	การเข้ยนสำระ

3.	แบบที่ดสำอบการอ่าน	การเข้ยนคำาที่�

ไมีมีต้วสำะกด

4.	แบบที่ดสำอบการอ่าน	การเข้ยนคำาที่�มี

ต้วสำะกดต้รงมีาต้รา

คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -38-



ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว 1 ปี
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น) เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ

จุดด้อย/จุดที่ต้องพัฒนา

1.	ไมีสำามีารถอ่าน	และเข้ยนพิยัญชนะไที่ยครบ

ที่�ง	44	ต้ว	ได้ด้วยต้นเอง

2.	ไมีสำามีารถอ่านและเข้ยนสำระได้ครบที่�งสำระ

เด่�ยว	สำระป็ระสำมี	และสำระเกิน

3.	ไมีสำามีารถอ่านและเข้ยนคำาพิ�นฐานในระดับ

ชั�นข้องต้นเอง	ที่�มีต้วสำะกดต้รงมีาต้ราได้

คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -39-



การกำาหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ แผนที่ 2

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว 1 ปี
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น) เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระที่ 1 การอ่าน

มีาต้รฐาน	ที่	1.1	ใช้กระบวนการอ่านสำร้างความี

ร่้และความีคิดเพิ�อนำาไป็ใช้ต้ดสำนใจั	แก้ป็ญหาใน

การดำาเนินช่วิต้และมีนิสำยรักการอ่าน

ต้วช่�วัด	ป็.1/1	อ่านออกเสำยงคำา	คำาคล้องจัอง	

ข้อความีสำ�น	ๆ

ต้วช่�วัด	ป็.1/2	บอกความีหมีายข้องคำาและ

ข้อความีที่�อ่าน

ต้วช่�วัด	ป็.1/8	มีมีารยาที่ในการอ่าน

สาระที่ 2 การเขียน

ใช้กระบวนการเข้ยนเข้ยนสำ�อสำาร	เข้ยนเร่ยง

ความี	ย่อความี	และเข้ยนเร่�องราวในร่ป็แบบ

ต้าง	ๆ	เข้ยนรายงาน	ข้อมีลสำารสำนเที่ศึและ

รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีป็ระสำที่ธิภาพิ

ต้วช่�วัด	ป็.1/1	คัดลายมีอต้วบรรจังเต้มีบรรที่ด

ต้วช่�วัด	ป็.1/2	เข้ยนสำ�อสำารด้วยคำาและป็ระโยค

ง่าย	ๆ

ต้วช่�วัด	ป็.1/3	มีมีารยาที่ในการเข้ยน

ภายในระยะ 1 ปี

นักเร่ยนจัะต้องมีความีสำามีารถดัง

ต้อไป็น่�

1.	สำามีารถอ่านออกเสำยงและ

บอกความีหมีายข้องคำาพิ�นฐานที่�

มีต้วสำะกดไมีต้รงต้ามีมีาต้ราได้

2.	สำามีารถเข้ยนคำาพิ�นฐานที่�มีต้ว

สำะกดไมีต้รงต้ามีมีาต้ราได้

3.	สำามีารถอ่านและเข้ยนคำาพิ�น

ฐานที่�มีอักษรควบกลำ�า	และอักษร

นำาได้

4.	สำามีารถอ่านและเข้ยนแบบ

แจักล่กสำะกดคำาได้

ภายในภาคเรียนที่ 1

นักเร่ยนจัะต้องมีความีสำามีารถดัง

ต้อไป็น่�

1.	สำามีารถอ่าน	บอกความีหมีาย	

และเข้ยนคำาพิ�นฐานที่�มีต้วสำะกด

มีาต้ราแมี	กก	ได้ถ่กต้องด้วยต้นเอง	

(ภายใน	30	มีถุนายน	2564)

2.	สำามีารถอ่าน	บอกความีหมีาย	

และเข้ยนคำาพิ�นฐานที่�มีต้วสำะกด

มีาต้ราแมี	กบ	ได้ถ่กต้องด้วยต้นเอง	

(ภายใน	31	กรกฎาคมี	2564)

3.	สำามีารถอ่าน	บอกความีหมีาย	

และเข้ยนคำาพิ�นฐานที่�มีต้วสำะกด

มีาต้ราแมี	กด	ได้ถ่กต้องด้วยต้นเอง	

(ภายใน	31	สำงหาคมี	2564)

4.	สำามีารถอ่าน	บอกความีหมีาย	

และเข้ยนคำาพิ�นฐานที่�มีต้วสำะกด

มีาต้ราแมี	กน	ได้ถ่กต้องด้วยต้นเอง	

(ภายใน	30	กันยายน	2564)

การป็ระเมีนผลด้านการอ่าน	การเข้ยนมี

ดังน่�

1.	สำามีารถอ่านออกเสำยง	บอกความี

หมีาย	และเข้ยนคำาพิ�นฐานที่�มีต้วสำะกด

ไมีต้รงต้ามีมีาต้ราที่�งมีาต้ราแมี	กก	กด	

กบ	และกน

(เกณฑ์การป็ระเมีนร้อยละ	80)

2.	นักเร่ยนสำามีารถอ่านและเข้ยนคำาพิ�น

ฐานที่�มีพิยัญชนะควบกลำ�า	ร	ล	และ	ว

(เกณฑ์การป็ระเมีนร้อยละ	80)

3.	นักเร่ยนสำามีารถอ่านและเข้ยนคำาพิ�น

ฐานที่�มีอักษรนำาที่�ออกเสำยงพิยางค์เด่ยว	

และออกเสำยงสำองพิยางค์	(เกณฑ์การ

ป็ระเมีนร้อยละ	80)

นางดัชน่	สำมีาลาจัน

คร่ภาษาไที่ย

คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -40-



ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว 1 ปี
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น) เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด

สำามีารถเล่อกฟังและด่อย่างมีวิจัารณญาณ	และพิด

แสำดงความีร่้	ความีคิด	และความีร่้สำกในโอกาสำต้าง	

ๆ	อย่างมีวิจัารณญาณและสำร้างสำรรค์

ต้วช่�วัด	ป็.1/1	ฟังคำาแนะนำา	คำาสำ�งง่าย	ๆ	และ

ป็ฏิบัต้ต้ามี

ต้วช่�วัด	ป็.1/4	พิดสำ�อสำารได้ต้ามีวัต้ถุป็ระสำงค์ต้วช่�

วัด	ป็.1/5	มีมีารยาที่ในการฟัง	การด่	และการพิด

จุดเด่น

1.	สำามีารถอ่านออกเสำยงและบอกความีหมีายข้อง

คำาพิ�นฐานที่�มีร่ป็วรรณยุกต้และไมีมีร่ป็วรรณยุกต้

ได้

2.	สำามีารถอ่านออกเสำยงและบอกความีหมีายข้อง

คำาพิ�นฐานที่�มีต้วสำะกดต้รงต้ามีมีาต้ราได้

3.	สำามีารถเข้ยนคำาพิ�นฐานที่�มีร่ป็วรรณยุกต้และ

ไมีมีร่ป็วรรณยุกต้ได้

4.	สำามีารถเข้ยนคำาพิ�นฐานที่�มีต้วสำะกดต้รงต้ามี

มีาต้ราได้

5.	นักเร่ยนสำามีารถฟังผ่้อ่�นพิดและป็ฏิบัต้ต้ามีคำาสำ�ง

ง่าย	ๆ	ได้	สำามีารถต้อบคำาถามีและเล่าเร่�องที่�ฟัง

และด่ได้	สำ�อสำารกับบุคคลอ่�นได้เป็นอย่างด่	เหมีาะ

สำมีกับอายุ

ภายในภาคเรียนที่ 2

นักเร่ยนจัะต้องมีความีสำามีารถดัง

ต้อไป็น่�

5.	สำามีารถอ่านและเข้ยนคำาพิ�นฐาน

ที่�มีพิยัญชนะควบกลำ�า	ร	ล	และ	ว	

ได้ถ่กต้องด้วยต้นเอง	(ภายใน	30	

ธินวาคมี	2564)

6.	สำามีารถอ่านและเข้ยนคำาพิ�นฐาน

ที่�มีอักษรนำาที่�ออกเสำยงพิยางค์เด่ยว	

และออกเสำยงสำองพิยางค์	ได้ถ่กต้อง

ด้วยต้นเอง	(ภายใน	30	มีกราคมี	

2564)

7.	สำามีารถอ่านและเข้ยนแบบแจัก

ล่กสำะกดคำาได้ถ่กต้องด้วยต้นเอง				

(ภายใน	31	มีนาคมี	2565)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

1.	แบบที่ดสำอบการอ่าน	การเข้ยนคำาที่�มี

ต้วสำะกดไมีต้รงมีาต้ราแมี	กก	กด	กบ	

และกน

2.	แบบที่ดสำอบการอ่าน	การเข้ยนคำาที่�มี

พิยัญชนะควบกลำ�า	ร	ล	และ	ว

3.	แบบที่ดสำอบการอ่านและเข้ยนคำาพิ�น

ฐานที่�มีอักษรนำาที่�ออกเสำยงพิยางค์เด่ยว	

และออกเสำยงสำองพิยางค์

คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -41-



ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว 1 ปี
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น) เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ

จุดด้อย/จุดที่ต้องพัฒนา

1.	ไมีสำามีารถอ่านออกเสำยงและบอกความีหมีายข้อง

คำาพิ�นฐานที่�มีต้วสำะกดไมีต้รงต้ามีมีาต้ราได้

2.	ไมีสำามีารถเข้ยนคำาพิ�นฐานที่�มีต้วสำะกดไมีต้รงต้ามี

มีาต้ราได้

3.	ไมีสำามีารถอ่านและเข้ยนคำาพิ�นฐานที่�มีพิยัญชนะ

ควบกลำ�า	และอักษรนำาได้

4.	ไมีสำามีารถอ่านและเข้ยนแบบแจักล่กสำะกดคำาได้

คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -42-



การกำาหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ แผนที่ 3

ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว 1 ปี
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น) เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระที่ 1 การอ่าน

มีาต้รฐาน	ที่	1.1	ใช้กระบวนการอ่านสำร้างความีร่้

และความีคิดเพิ�อนำาไป็ใช้ต้ดสำนใจั	แก้ป็ญหาในการ

ดำาเนินช่วิต้และมีนิสำยรักการอ่าน

ต้วช่�วัด	ป็.1/1	อ่านออกเสำยงคำา	คำาคล้องจัอง	

ข้อความีสำ�น	ๆ

ต้วช่�วัด	ป็.1/2	บอกความีหมีายข้องคำาและข้อความี

ที่�อ่าน

ต้วช่�วัด	ป็.1/3	ต้อบคำาถามีเก่�ยวกับเร่�องที่�อ่าน

ต้วช่�วัด	ป็.1/4	เล่าเร่�องย่อจัากเร่�องที่�อ่าน

ต้วช่�วัด	ป็.1/5	คาดคะเนเหต้การณ์จัากเร่�องที่�อ่าน	

สาระที่ 2 การเขียน

ใช้กระบวนการเข้ยนเข้ยนสำ�อสำาร	เข้ยนเร่ยงความี	

ย่อความี	และเข้ยนเร่�องราวในร่ป็แบบต้าง	ๆ	เข้ยน

รายงานข้อมีลสำารสำนเที่ศึและรายงานการศึกษา

ค้นคว้าอย่างมีป็ระสำที่ธิภาพิ

ต้วช่�วัด	ป็.1/1	คัดลายมีอต้วบรรจังเต้มีบรรที่ด	ต้วช่�

วัด	ป็.1/2	เข้ยนสำ�อสำารด้วยคำาและป็ระโยคง่าย	ๆ

ต้วช่�วัด	ป็.1/3	มีมีารยาที่ในการเข้ยน

ภายในระยะ 1 ปี

นักเร่ยนจัะต้องมีความี

สำามีารถดังต้อไป็น่�

1.	สำามีารถเล่าเร่�องย่อจัาก

เร่�องที่�เพิ�งอ่านจับไป็ได้

2.	สำามีารถต้อบคำาถามีจัาก

เร่�องที่�อ่านได้

3.	สำามีารถจับใจัความีจัาก

เร่�องที่�อ่านได้

4.	สำามีารถเข้ยนเร่ยงคำาเป็น

ป็ระโยคที่�ป็ระกอบด้วย	

ป็ระธิาน	กริยา	และ	ป็ระธิาน	

กริยา	กรรมี	ได้ถ่กต้อง

ภายในภาคเรียนที่ 1

นักเร่ยนจัะต้องมีความีสำามีารถดัง

ต้อไป็น่�

1.	สำามีารถเล่าเร่�องย่อจัากเร่�องที่�

เพิ�งอ่านได้ถ่กต้องด้วยต้นเอง

(ภายใน	30	มีถุนายน	2564)

2.	สำามีารถคาดคะเนเหต้การณ์จัาก

เร่�องที่�อ่านได้ถ่กต้องด้วยต้นเอง	

(ภายใน	31	กรกฎาคมี	2564)

3.	สำามีารถต้อบคำาถามีจัากเร่�องที่�

อ่านได้ถ่กต้องด้วยต้นเอง	(ภายใน	

31	สำงหาคมี	2564)

4.	สำามีารถจับใจัความีจัากเร่�องที่�

อ่านได้ถ่กต้องด้วยต้นเอง	(ภายใน	

30	กันยายน	2564)

การป็ระเมีนผลด้านการอ่าน	การเข้ยนมี

ดังน่�

1.	สำามีารถเล่าเร่�องย่อจัากเร่�องที่�เพิ�ง

อ่าน	(เกณฑ์การป็ระเมีนร้อยละ	80)

2.	นักเร่ยนสำามีารถต้อบคำาถามีจัากเร่�อง

ที่�อ่าน

(เกณฑ์การป็ระเมีนร้อยละ	80)

3.	นักเร่ยนสำามีารถจับใจัความีจัากเร่�อง

ที่�อ่าน	(เกณฑ์การป็ระเมีนร้อยละ	80)

4.	นักเร่ยนสำามีารถเร่ยงคำาเป็นป็ระโยค

ง่าย	ๆ	ได้ถ่กต้อง	(เกณฑ์การป็ระเมีน

ร้อยละ	80)

5.	นักเร่ยนสำามีารถเข้ยนสำ�อสำารหร่อ

เข้ยนเร่�องสำ�น	ๆ	(เกณฑ์การป็ระเมีนร้อย

ละ	80)

นางดัชน่	สำมีาลาจัน

คร่ภาษาไที่ย

คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -43-



ระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว 1 ปี
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น) เกณฑ์และวิธีประเมินผล ผู้รับผิดชอบ

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด

สำามีารถเล่อกฟังและด่อย่างมีวิจัารณญาณ	และพิด

แสำดงความีร่้	ความีคิด	และความีร่้สำกในโอกาสำต้าง	ๆ	

อย่างมีวิจัารณญาณและสำร้างสำรรค์

ต้วช่�วัด	ป็.1/1	ฟังคำาแนะนำา	คำาสำ�งง่าย	ๆ	และป็ฏิบัต้

ต้ามี	

ต้วช่�วัด	ป็.1/4	พิดสำ�อสำารได้ต้ามีวัต้ถุป็ระสำงค์

ต้วช่�วัด	ป็.1/5	มีมีารยาที่ในการฟัง	การด่	และการพิด

จุดเด่น

1.	สำามีารถอ่านออกเสำยง	บอกความีหมีาย	และเข้ยนคำา

พิ�นฐานที่�มีต้วสำะกดไมีต้รงต้ามีมีาต้ราได้

2.	สำามีารถอ่านและเข้ยนคำาพิ�นฐานที่�มีอักษรควบกลำ�า	

และอักษรนำาได้

3.	สำามีารถอ่านและเข้ยนแบบแจักล่กสำะกดคำาได้

4.	นักเร่ยนสำามีารถฟังผ่้อ่�นพิดและป็ฏิบัต้ต้ามีคำาสำ�งง่าย	

ๆ	ได้	สำ�อสำารกับบุคคลอ่�นได้เป็นอย่างด่	เหมีาะสำมีกับ

อายุ

จุดด้อย/จุดที่ต้องพัฒนา

1.	ไมีสำามีารถเล่าเร่�องย่อจัากเร่�องที่�เพิ�งอ่านจับไป็ได้

2.	ไมีสำามีารถต้อบคำาถามีจัากเร่�องที่�อ่านได้

3.	ไมีสำามีารถอ่านจับใจัความีได้

4.	ไมีสำามีารถเข้ยนหร่อเร่ยบเร่ยงเป็นป็ระโยคได้

5.	ไมีสำามีารถเข้ยนสำ�อสำารหร่อเข้ยนเร่�องสำ�น	ๆ	ได้

ภายในภาคเรียนที่ 2

นักเร่ยนจัะต้องมีความีสำามีารถดัง

ต้อไป็น่�

5.	สำามีารถเข้ยนเร่ยงคำาเป็น

ป็ระโยคที่�ป็ระกอบด้วย	ป็ระธิาน	

และกริยา	และ	ป็ระธิาน	กริยา	

กรรมีได้ถ่กต้องด้วยต้นเอง	(ภายใน	

30	ธินวาคมี	2564)

6.	สำามีารถเข้ยนเร่ยงป็ระโยคต้ดต้อ

กันหลายป็ระโยคได้ถ่กต้องด้วย

ต้นเอง	(ภายใน	30	มีกราคมี	2564)

7.	สำามีารถเข้ยนสำ�อสำารหร่อเข้ยน

เร่�องสำ�น	ๆ	ได้ถ่กต้องด้วยต้นเอง	

(ภายใน	31	มีนาคมี	2565)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

1.	แบบที่ดสำอบการอ่านจับใจัความี

2.	แบบที่ดสำอบการเข้ยนป็ระโยค

3.	แบบที่ดสำอบการเข้ยนเร่�องสำ�น

คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -44-



6. ความต้องการสิ่งอำานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

 

 หมายเหตุ ผู้จัดหา		 (1)	ผ่้ป็กครอง	 	 (2)	สำถานศึึกษา	 (3)	สำถานพิยาบาล/อ่�น	ๆ

   วิธีการ	 	 (1)	ข้อรับการอุดหนุน	 (2)	ข้อย่มี	 (3)	ข้อย่มีเงิน

ที่ รายการ รหัส

สิ่งที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องการ จำานวน
เงินที่ขอ
อุดหนุน

เหตุผลและความจำาเป็น ผู้ประเมินผู้จัดหา วิธีการ ผู้จัดหา วิธีการ

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

1 หนังสำ่อแก้ไข้ความีบกพิร่องด้าน

การสำะกดคำา	(เล่มี	1,	2	และ	4)	

เล่มีละ	99	บาที่

BE1772 297 เน่�องจัากนักเร่ยนมี่ป็ัญหา

การอ่านไมี่ออกเข้่ยนไมี่ได้

	สำะกดคำาไมี่เป็็น	และเร่ยง

คำาให้เป็็นป็ระโยคไมี่ได้	จัึง

มี่ความีจัำาเป็็นอย่างยิ�งที่่�

จัะต้้องใช้สำ่�อป็ระกอบการ

สำอนที่่�แก้ไข้ความีบกพิร่อง

ที่างการเร่ยนร่้ด้านการ

อ่านการเข้่ยนโดยเฉพิาะ

	เพิ่�อนำามีาใช้ในการจััด

กิจักรรมีเสำริมีที่ักษะพิ่�น

ฐานการเร่ยนร่้ภาษาไที่ย

	เพิ่�อพิัฒนาการอ่านการ

เข้่ยนข้องเด็กต้่อไป็

นางดัชน่	

สำ่มีาลาจััน

2 หนังสำ่อแบบฝึกที่ักษะที่างการ

เร่ยนร่้

(เล่มี	1–2)	เล่มีละ	170	บาที่

BE1776 340

3 หนังสำ่อแบบฝึกที่ักษะการอ่าน

เข้่ยน	(เล่มี	1-5	)	เล่มีละ	180	

บาที่

BE1777 900

4 สำ่�อสำอนอ่านเข้่ยนในร่ป็แบบ

บัต้รภาพิ	บัต้รคำา

BE1782 400

รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน                  4     รายการ

รวมจำานวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน ..............1,937...............บาท ( หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน )
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7. คณะกรรมการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

   ชื่อ     ตำาแหน่ง       ลายมือชื่อ

	 7.1	.....................................................		 ผ่้อำานวยการสำถานศึึกษา			 .......................................................

	 7.2	.....................................................		 บิดา/มีารดาหร่อผ่้ป็กครอง		 ........................................................

	 7.3	.....................................................		 คร่ป็ระจัำาชั�น/คร่การศึึกษาพิิเศึษ	 .......................................................

	 7.4	.....................................................		 คร่ภาษาไที่ย	 	 	 .......................................................

 

	 ป็ระชุมีวันที่่�...................เด่อน..................................พิ.ศึ............................

8. ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน

	 การจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	ฉบับน่�

 

	 ข้้าพิเจั้า											 	 เห็นด้วย		 	 ไมี่เห็นด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 ลงช่�อ		.................................................	ผ่้ป็กครอง

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

          					บิดา	มีารดา	ผ่้ป็กครอง	หร่อผ่้เร่ยน

	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่่�	.........	เด่อน	.....................	พิ.ศึ.	..............

นายสำมีชาย	การันต้่ดล

นางที่ิพิาพิร	วัฒนกรณ์กุล

นางสำาวชมีพิ่พิรรณ	ผิวสำ่แที่น

นางดัชน่	สำ่มีาลาจััน

7		 	 พิฤษภาคมี	 	 2564

นางที่ิพิาพิร	วัฒนกรณ์กุล

10											พิฤษภาคมี	 							2564
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10 ประเด็น
การแก�ป�ญหา
หร�อเพ�่อพัฒนาผู�เร�ยน

เพ�่อเตร�ยมความพร�อมทักษะการเร�ยนรู�ที่จําเป�นทั้ง 8 ด�าน
ให�เด็กที่มีภาวะเสี่ยงต�อการเกิดความบกพร�องทางการเร�ยนรู�

เพ�่อแก�ป�ญหาการจําและจําแนกพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต�ไม�ได� สับสนพยัญชนะที่คล�ายคลึงกัน

เพ�่อแก�ป�ญหาการอ�านออกเสียงพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต�ไม�ได� มีป�ญหาในการอ�านออกเสียงคํา

เพ�่อแก�ป�ญหาการจําความหมาย สะกดคํา และกระจายคําไม�ได�
มีป�ญหาในการผสมคํา อ�านสลับตัวอักษรหร�อออกเสียงสลับกัน 
และสับสนคําที่คล�ายกัน

เพ�่อแก�ป�ญหาการอ�านวลีและประโยคไม�ได� มีป�ญหาการอ�านช�า 
อ�านข�าม อ�านไม�หมด อ�านเพ��มคํา ซํ้าคํา อ�านผิดตําแหน�ง

เพ�่อแก�ป�ญหาการอ�านจับใจความสําคัญไม�ได� จําเร�่อง
ที่เคยผ�านสายตามาแล�วหลายครั้งไม�ได�

เพ�่อแก�ป�ญหาการเข�ยนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต�ไม�ได�
เข�ยนตัวอักษรที่มีลักษณะคล�ายกันสลับกัน เข�ยนตัวอักษร
กลับด�านคล�ายมองกระจกเงา

เพ�่อแก�ป�ญหาการเข�ยนสะกดคําไม�ได� เข�ยนสลับตําแหน�ง
ระหว�างพยัญชนะกับสระ เร�ยงลําดับตัวอักษรผิด

เพ�่อแก�ป�ญหาการเข�ยนวลี ประโยคไม�ได� เข�ยนหนังสือไม�เว�นวรรค
ไม�เว�นช�องไฟ ตัวอักษรเบียดกันจนทําให�อ�านยาก

เพ�่อแก�ป�ญหาการเข�ยนเร�่องราวไม�ได� มีป�ญหาในการเข�ยน
บรรยายภาพ หร�อจดโน�ตย�อ

1

2

3

5

6

7

8

9

10

4
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ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1773 ราคา 150 บาที่/เล่ม  คุณสมบัติ : เป็นหนังสือฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1775 ราคา 150 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือทดสอบทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1777 ราคา 180 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือแบบฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียน

1

	 ช่ือสินค้า	 	 รหัสในบัญชี	ข.		 คุณลักษณะสินค้า		

หนังสือแบุบุฝึกทักษะการอ่านเขียน

ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้

คุณสมบัติ

และราคา

ตรงกับรหัส 

BE1777

ใช้ในการประเมินความพร้อมทางด้านการ

อ่านและการเขียน พยัญชนะ สระ การผัน

วรรณยุกต์ของผู้เรียน ก่อนที่จะได้รับการช่วย

เหลือและเสริมสร้างทักษะผ่านกิจกรรมฝึก

ทักษะ เพื่อจำาและจำาแนกตัวอักษรได้ โดยใช้

ทักษะการจำา การจำาแนกจากการเห็นและการ

ฟัง พยัญชนะ สระ การผันวรรณยุกต์

หนังสือทดสอบุทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1775

หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน

 คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1773

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ มุ่งเน้น

การเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ที่

จำาเป็นท้ัง 8 ด้านให้เด็กปฐมวัยซึ่งได้บูรณาการ

ศิลปศึกษาพื้นฐาน ในเรื่อง “สี เส้น รูปร่าง” 

ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมท้ัง

สอดแทรกความรู้จากสิ่งรอบตัวที่จำาเป็น

1

2

3

เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ที่จำาเป็นทั้ง 8 ด้าน ให้เด็ก
ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้
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	 ช่ือสินค้า	 	 รหัสในบัญชี	ข.		 คุณลักษณะสินค้า		

หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน

 คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1773

สื่อส่งเสริมทักษะเพ่ือป้องกันช่วยเหลือ และแก้ไข 

ทางการเรียนรู้ เตรียมทักษะพ้ืนฐาน ทางการเรียนรู้ 

พร้อมเข้าสู่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ทำาให้การอ่าน

ออกเขียนได้เป็นเรื่องง่าย

หนังสือทดสอบุทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1775

4

5
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2 เพื่อ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ไม่ได้ สับสนพยัญชนะ
ที่คล้ายคลึงกัน

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BN0203 ราคา 350 บาที่  คุณสมบัติ : ใช้ในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1771 ราคา 120 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1781 ราคา 250 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : หนังสือนิทานส่งเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนา 

   ทักษะภาษาด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และพัฒนากระบวนการคิด 

   ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอย่างเป็นกระบวนการ  

   ใช้การทำากิจกรรมผ่านภาพ และเรื่องราวที่สนุกสนานของนิทาน  

   โดยแบ่งตามกระบวนการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็กกระตุ้น 

   ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้

	 ช่ือสินค้า	 	 รหัสในบัญชี	ข.		 คุณลักษณะสินค้า		

บุัตรภาพ / บุัตรคำา

1

คุณสมบัติ

และราคา

ตรงกับรหัส 

BN0203

เป็นบัตรภาพ เพื่อให้เด็กรู้จักชื่อและรูปของ 

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ซึ่งเป็นพื้นฐาน

เบื้องต้นในการเรียนและการส่ือสารภาษาไทย

หนังสือแก้ ไขความบุกพร่องทางการอ่านการเขียน

2

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1771

แบบฝึกส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่าน

การเขียนภาษาไทย พัฒนาจากผลงานวิจัย

เพื่อแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

หนังสือนิทานสร้างสรรค์

3

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1781

นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมทางภาษา

ช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ผ่านการจัดกลุ่มพยัญชนะที่

ทำาให้เด็กเกิดความสับสน

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -51-

	 ช่ือสินค้า	 	 รหัสในบัญชี	ข.		 คุณลักษณะสินค้า		

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1781

นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมทาง

ภาษาช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ผ่านการจัดกลุ่ม

พยัญชนะที่ทำาให้เด็กเกิดความสับสน



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -52-

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1775 ราคา 150 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือทดสอบทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1777 ราคา 180 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือแบบฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียน

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1782 ราคา 400 บาที่  คุณสมบัติ : สื่อในรูปแบบของบัตรภาพพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ พร้อมบัตร 

   ภาพรูปปาก เพื่อแสดงตำาแหน่งการเกิดเสียง (ฐานกรณ์) เพื่อ 

   พัฒนาด้านการอ่านภาษาไทยและบัตรสัมผัส พยัญชนะ สระ  

   วรรณยุกต์ เพื่อพัฒนาด้านการเขียนภาษาไทย

3

ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้

เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ไม่ได้ 
มีปัญหาในการอ่านออกเสียงคำา

	 ช่ือสินค้า	 	 รหัสในบัญชี	ข.		 คุณลักษณะสินค้า		

หนังสือแบุบุฝึกทักษะการอ่านเขียน

คุณสมบัติ

และราคา

ตรงกับรหัส 

BE1777

ใช้ในการประเมินความพร้อมทางด้านการ

อ่านและการเขียน พยัญชนะ สระ การผัน

วรรณยุกต์ของผู้เรียน ก่อนที่จะได้รับการช่วย

เหลือและเสริมสร้างทักษะผ่านกิจกรรมฝึก

ทักษะ เพื่อจำาและจำาแนกตัวอักษรได้ โดยใช้

ทักษะการจำา การจำาแนกจากการเห็นและการ

ฟัง พยัญชนะ สระ การผันวรรณยุกต์

หนังสือแบุบุฝึกทักษะการอ่านการเขียน

คุณสมบัติ

และราคา

ตรงกับรหัส 

BE1777

1

2

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

แบบฝึกอ่านเก่ง 1
เรียนรูพยัญชนะ สระ วรรณยุกต 

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และผูเรียนท่ีตองการปรับพ้ืนฐานการอาน

1

แบบประเมินการอ่าน
สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการอ่าน

และการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง และ

เลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้อย่าง

ตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและการ

เขียนที่เริ่มต้นการฝึกจากง่ายไปยาก และมี

เทคนิควิธีการที่หลากหลายสำาหรับการฝึก

ทักษะการอ่านและการเขียน
ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา

ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการอ่าน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -53-

	 ช่ือสินค้า	 	 รหัสในบัญชี	ข.		 คุณลักษณะสินค้า		

หนังสือทดสอบุทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

แบบประเมินการอ่าน
สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1775

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการ

อ่านและการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง 

และเลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้

อย่างตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและ

การเขียนที่ เริ่มต้นการฝึกจากง่ายไปยาก 

และมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายสำาหรับการ

ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการอ่าน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

3

4

คุณสมบัติ

และราคา

ตรงกับรหัส 

BE1782

ส่ือชุดบัตรภาพฐานการณ์ เป็นส่ือเสริมสร้างสรรค์ 

ที่จะช่วยในการเรียนรู้และพัฒนาการอ่าน

ภาษาไทย โดยการใช้เทคนิครูปปากและความรู้

เร่ืองฐานกรณ์ เพ่ือมาช่วยฝึกฝนให้เด็กสามารถ

อ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

สื่อสอนอ่านเขียนในรูปแบุบุบุัตรภาพ บุัตรคำา

สื่อสอนอ่านเขียนในรูปแบุบุบุัตรภาพ บุัตรคำา

5



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -54-

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1771 ราคา 120 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1772 ราคา 99 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องด้านการสะกดคำาในภาษาไทย

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1775 ราคา 150 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือทดสอบทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1776 ราคา 170 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือแบบฝึกทักษะทางการเรียนรู้

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1777 ราคา 180 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือแบบฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียน

4 เพื่อแก้ปัญหาการจำาความหมาย สะกดคำา และกระจายคำาไม่ได้ มีปัญหาในการผสมคำา 
อ่านสลับตัวอักษรหรือออกเสียงสลับกัน และสับสนคำาที่คล้ายกัน

ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้

	 ช่ือสินค้า	 	 รหัสในบัญชี	ข.		 		คุณลักษณะสินค้า	 	

1

2

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1771

แบบฝึกส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านการ

เขียนภาษาไทย พัฒนาจากผลงานวิจัยเพื่อ

แก้ไข ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

หนังสือแก้ ไขความบุกพร่องทางการอ่านการเขียน

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1772

ส่ือสร้างเสริมทักษะป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข

ปัญหาอ่านออกเขียนได้

หนังสือแก้ ไขความบุกพร่องด้านการสะกดคำา

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1775

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการ

อ่านและการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง 

และเลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้

อย่างตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและ

การเขียนที่ เริ่มต้นการฝึกจากง่ายไปยาก 

และมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายสำาหรับการ

ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน

หนังสือทดสอบุทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

แบบประเมินการอ่าน
สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการอ่าน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

3

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1771 ราคา 120 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1772 ราคา 99 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องด้านการสะกดคำาในภาษาไทย

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1775 ราคา 150 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือทดสอบทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1776 ราคา 170 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือแบบฝึกทักษะทางการเรียนรู้

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1777 ราคา 180 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือแบบฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียน

4
เพื่อแก้ปัญหาการจำาความหมาย สะกดคำา และกระจายคำาไม่ได้ มีปัญหา
ในการผสมคำา อ่านสลับตัวอักษรหรือออกเสียงสลับกัน และสับสนคำา
ที่คล้ายกัน

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -55-

	 ช่ือสินค้า	 	 รหัสในบัญชี	ข.		 คุณลักษณะสินค้า		

หนังสือทดสอบุทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1776

ส่ือสร้างเสริมทักษะป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข

ปัญหาอ่านออกเขียนได้4

5

หนังสือแบุบุฝึกทักษะการอ่านการเขียน

คุณสมบัติ

และราคา

ตรงกับรหัส 

BE1777

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และผูเรียนท่ีตองการปรับพ้ืนฐานการอาน

แบบฝึกอ่านเก่ง 2
การอานเปนคาํ

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

2

แบบฝึกอ่านเก่ง 3
การอานสะกดคาํ

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

3

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะสําหรับนักเรียนระดับประถมศกึษา และผูเรียนท่ีตองการปรับพ้ืนฐานการอาน

Lorem ipsum

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการอ่าน

และการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง และ

เลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้อย่าง

ตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและการ

เขียนที่เริ่มต้นการฝึกจากง่ายไปยาก และมี

เทคนิควิธีการที่หลากหลายสำาหรับการฝึก

ทักษะการอ่านและการเขียน
แบบประเมินการอ่าน

สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการอ่าน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -56-

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน

4 เพื่อแก้ปัญหาการจำาความหมาย สะกดคำา และกระจายคำาไม่ได้ มีปัญหาในการผสมคำา 
อ่านสลับตัวอักษรหรือออกเสียงสลับกัน และสับสนคำาที่คล้ายกัน5 เพื่อแก้ปัญหาการอ่านวลีและประโยคไม่ได้ มีปัญหาการอ่านช้า อ่านข้าม 
อ่านไม่หมด อ่านเพิ่มคำา ซ้ำาคำา อ่านผิดตำาแหน่ง

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1771 ราคา 120 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1775 ราคา 150 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือทดสอบทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1777 ราคา 180 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือแบบฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียน

ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้

	 ช่ือสินค้า	 	 รหัสในบัญชี	ข.		 		คุณลักษณะสินค้า	 	

1

แบบฝึกส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านการ

เขียนภาษาไทย พัฒนาจากผลงานวิจัยเพื่อ

แก้ไข ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

หนังสือแก้ ไขความบุกพร่องทางการอ่านการเขียน

2

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการ

อ่านและการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง 

และเลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้

อย่างตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและ

การเขียนที่ เริ่มต้นการฝึกจากง่ายไปยาก 

และมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายสำาหรับการ

ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน

หนังสือทดสอบุทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

แบบประเมินการอ่าน
สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการอ่าน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน

หนังสือแบุบุฝึกทักษะการอ่านการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และผูเรียนท่ีตองการปรับพ้ืนฐานการอาน

แบบฝึกอ่านเก่ง 4
การอานคลอง

ชุดส่ือประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

4

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

แบบประเมินการอ่าน
สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการอ่าน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

3

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการอ่าน

และการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง และ

เลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้อย่าง

ตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและการ

เขียนท่ีเร่ิมต้นการฝึกจากง่ายไปยาก และมีเทคนิค 

วิธีการที่หลากหลายสำาหรับการฝึกทักษะการ

อ่านและการเขียน

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1771

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1775

คุณสมบัติ

และราคา

ตรงกับรหัส 

BE1777



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -57-

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน

4 เพื่อแก้ปัญหาการจำาความหมาย สะกดคำา และกระจายคำาไม่ได้ มีปัญหาในการผสมคำา 
อ่านสลับตัวอักษรหรือออกเสียงสลับกัน และสับสนคำาที่คล้ายกัน6 เพื่อแก้ปัญหาการอ่านจับใจความสำาคัญไม่ได้ จำาเรื่อง
ที่เคยผ่านสายตามาแล้วหลายครั้งไม่ได้

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1771 ราคา 120 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1775 ราคา 150 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือทดสอบทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1777 ราคา 180 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือแบบฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียน

ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้

	 ช่ือสินค้า	 	 รหัสในบัญชี	ข.		 		คุณลักษณะสินค้า	 	

1

แบบฝึกส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านการ

เขียนภาษาไทย พัฒนาจากผลงานวิจัยเพื่อ

แก้ไข ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

หนังสือแก้ ไขความบุกพร่องทางการอ่านการเขียน

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน

2

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการ

อ่านและการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง 

และเลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้

อย่างตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและ

การเขียนที่ เริ่มต้นการฝึกจากง่ายไปยาก 

และมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายสำาหรับการ

ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน

หนังสือทดสอบุทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

แบบประเมินการอ่าน
สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการอ่าน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

หนังสือแบุบุฝึกทักษะการอ่านการเขียน

แบบประเมินการอ่าน
สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการอ่าน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

3

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการอ่าน

และการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง และ

เลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้อย่าง

ตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและการ

เขียนท่ีเร่ิมต้นการฝึกจากง่ายไปยาก และมีเทคนิค 

วิธีการที่หลากหลายสำาหรับการฝึกทักษะการ

อ่านและการเขียน

แบบฝึกอ่านเก่ง 5
การอานจับใจความ

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

5 

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และผูเรียนท่ีตองการปรับพ้ืนฐานการอาน

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1771

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1775

คุณสมบัติ

และราคา

ตรงกับรหัส 

BE1777



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -58-

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน

4 เพื่อแก้ปัญหาการจำาความหมาย สะกดคำา และกระจายคำาไม่ได้ มีปัญหาในการผสมคำา 
อ่านสลับตัวอักษรหรือออกเสียงสลับกัน และสับสนคำาที่คล้ายกัน7 เพื่อแก้ปัญหาการเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ไม่ได้ เขียนตัวอักษรที่มี
ลักษณะคล้ายกันสลับกัน เขียนตัวอักษรกลับด้านคล้ายมองกระจกเงา

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1771 ราคา 120 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1775 ราคา 150 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือทดสอบทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1777 ราคา 180 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือแบบฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียน

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1782 ราคา 400 บาที่  คุณสมบัติ : สื่อในรูปแบบของบัตรภาพพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ พร้อมบัตร 

   ภาพรูปปาก เพื่อแสดงตำาแหน่งการเกิดเสียง (ฐานกรณ์) เพื่อ 

   พัฒนาด้านการอ่านภาษาไทยและบัตรสัมผัส พยัญชนะ สระ  

   วรรณยุกต์ เพื่อพัฒนาด้านการเขียนภาษาไทย

ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้

	 ช่ือสินค้า	 	 รหัสในบัญชี	ข.		 		คุณลักษณะสินค้า	 	

1

แบบฝึกส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านการ

เขียนภาษาไทย พัฒนาจากผลงานวิจัยเพื่อ

แก้ไข ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

หนังสือแก้ ไขความบุกพร่องทางการอ่านการเขียน

2

หนังสือทดสอบุทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

แบบฝึกส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านการ

เขียนภาษาไทย พัฒนาจากผลงานวิจัยเพื่อ

แก้ไข ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการ

อ่านและการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง 

และเลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้

อย่างตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและ

การเขียนที่ เริ่มต้นการฝึกจากง่ายไปยาก 

และมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายสำาหรับการ

ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน

หนังสือทดสอบุทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

แบบประเมินการเขียน
สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการเขียน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

3

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1771

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1771

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1775



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -59-

	 ช่ือสินค้า	 	 รหัสในบัญชี	ข.		 คุณลักษณะสินค้า		

4

หนังสือแบุบุฝึกทักษะการอ่านการเขียน

คุณสมบัติ

และราคา

ตรงกับรหัส 

BE1777

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการอ่าน

และการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง และ

เลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้อย่าง

ตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและการ

เขียนที่เริ่มต้นการฝึกจากง่ายไปยาก และมี

เทคนิควิธีการที่หลากหลายสำาหรับการฝึก

ทักษะการอ่านและการเขียนแบบประเมินการเขียน
สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการเขียน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

หนังสือแบุบุฝึกทักษะการอ่านเขียน

คุณสมบัติ

และราคา

ตรงกับรหัส 

BE1777

ใช้ในการประเมินความพร้อมทางด้านการ

อ่านและการเขียน พยัญชนะ สระ การผัน

วรรณยุกต์ของผู้เรียน ก่อนที่จะได้รับการช่วย

เหลือและเสริมสร้างทักษะผ่านกิจกรรมฝึก

ทักษะ เพื่อจำาและจำาแนกตัวอักษรได้ โดยใช้

ทักษะการจำา การจำาแนกจากการเห็นและการ

ฟัง พยัญชนะ สระ การผันวรรณยุกต์

5

คุณสมบัติ

และราคา

ตรงกับรหัส 

BE1782

ส่ือชุดบัตรภาพฐานการณ์ เป็นส่ือเสริมสร้างสรรค์ 

ที่จะช่วยในการเรียนรู้และพัฒนาการอ่าน

ภาษาไทย โดยการใช้เทคนิครูปปากและความรู้

เร่ืองฐานกรณ์ เพ่ือมาช่วยฝึกฝนให้เด็กสามารถ

อ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

สื่อสอนอ่านเขียนในรูปแบุบุบุัตรภาพ บุัตรคำา

6



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -60-

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน

4 เพื่อแก้ปัญหาการจำาความหมาย สะกดคำา และกระจายคำาไม่ได้ มีปัญหาในการผสมคำา 
อ่านสลับตัวอักษรหรือออกเสียงสลับกัน และสับสนคำาที่คล้ายกัน8 เพื่อแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำาไม่ได้ เขียนสลับตำาแหน่ง
ระหว่างพยัญชนะกับสระ เรียงลำาดับตัวอักษรผิด

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1771 ราคา 120 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1775 ราคา 150 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือทดสอบทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1777 ราคา 180 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือแบบฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียน

ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้

	 ช่ือสินค้า	 	 รหัสในบัญชี	ข.		 		คุณลักษณะสินค้า	 	

1

2

แบบฝึกส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านการ

เขียนภาษาไทย พัฒนาจากผลงานวิจัยเพื่อ

แก้ไข ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

หนังสือแก้ ไขความบุกพร่องทางการอ่านการเขียน

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการ

อ่านและการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง 

และเลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้

อย่างตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและ

การเขียนที่ เริ่มต้นการฝึกจากง่ายไปยาก 

และมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายสำาหรับการ

ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน

หนังสือทดสอบุทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

แบบประเมินการเขียน
สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการเขียน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน

หนังสือแบุบุฝึกทักษะการอ่านการเขียน

แบบประเมินการเขียน
สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการเขียน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

3

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการอ่าน

และการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง และ

เลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้อย่าง

ตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและการ

เขียนที่เริ่มต้นการฝึกจากง่ายไปยาก และมี

เทคนิควิธีการที่หลากหลายสำาหรับการฝึก

ทักษะการอ่านและการเขียน

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1771

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1775

คุณสมบัติ

และราคา

ตรงกับรหัส 

BE1777



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -61-

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน

4 เพื่อแก้ปัญหาการจำาความหมาย สะกดคำา และกระจายคำาไม่ได้ มีปัญหาในการผสมคำา 
อ่านสลับตัวอักษรหรือออกเสียงสลับกัน และสับสนคำาที่คล้ายกัน9 เพื่อแก้ปัญหาการเขียนวลี ประโยคไม่ได้ เขียนหนังสือไม่เว้นวรรค 
ไม่เว้นช่องไฟ ตัวอักษรเบียดกันจนทำาให้อ่านยาก

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1771 ราคา 120 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1775 ราคา 150 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือทดสอบทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1777 ราคา 180 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือแบบฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียน

ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้

	 ช่ือสินค้า	 	 รหัสในบัญชี	ข.		 		คุณลักษณะสินค้า	 	

1

แบบฝึกส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านการ

เขียนภาษาไทย พัฒนาจากผลงานวิจัยเพื่อ

แก้ไข ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

หนังสือแก้ ไขความบุกพร่องทางการอ่านการเขียน

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน

2

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการ

อ่านและการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง 

และเลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้

อย่างตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและ

การเขียนที่ เริ่มต้นการฝึกจากง่ายไปยาก 

และมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายสำาหรับการ

ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน

หนังสือทดสอบุทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

แบบประเมินการเขียน
สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการเขียน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

หนังสือแบุบุฝึกทักษะการอ่านการเขียน

แบบประเมินการเขียน
สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการเขียน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

3

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการอ่าน

และการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง และ

เลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้อย่าง

ตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและการ

เขียนที่เริ่มต้นการฝึกจากง่ายไปยาก และมี

เทคนิควิธีการที่หลากหลายสำาหรับการฝึก

ทักษะการอ่านและการเขียน

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1771

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1775

คุณสมบัติ

และราคา

ตรงกับรหัส 

BE1777



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -62-

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน

4 เพื่อแก้ปัญหาการจำาความหมาย สะกดคำา และกระจายคำาไม่ได้ มีปัญหาในการผสมคำา 
อ่านสลับตัวอักษรหรือออกเสียงสลับกัน และสับสนคำาที่คล้ายกัน10 เพื่อแก้ปัญหาการเขียนเรื่องราวไม่ได้ มีปัญหาในการเขียน
บรรยายภาพ หรือจดโน้ตย่อ

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1771 ราคา 120 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1775 ราคา 150 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือทดสอบทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

รหัสสินค้าตามบัญชี ข   BE1777 ราคา 180 บาที่/เล่ม    คุณสมบัติ : เป็นหนังสือแบบฝึกทักษะทางการอ่านและการเขียน

ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้

	 ช่ือสินค้า	 	 รหัสในบัญชี	ข.		 		คุณลักษณะสินค้า	 	

1

แบบฝึกส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านการ

เขียนภาษาไทย พัฒนาจากผลงานวิจัยเพื่อ

แก้ไข ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

หนังสือแก้ ไขความบุกพร่องทางการอ่านการเขียน

ประเด็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียน

2

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการ

อ่านและการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง 

และเลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้

อย่างตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและ

การเขียนที่ เริ่มต้นการฝึกจากง่ายไปยาก 

และมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายสำาหรับการ

ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน

หนังสือทดสอบุทักษะและความพร้อมทางการเรียนรู้

แบบประเมินการเขียน
สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการเขียน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

หนังสือแบุบุฝึกทักษะการอ่านการเขียน

แบบประเมินการเขียน
สาํหรับนักเรียน

ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

ผูแตง รศ. ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล และคณะพัฒนาทักษะการอานการเขียนภาษาไทย  เหมาะสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ท่ีตองการเสริมทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูภาษาไทย

สาํหรับผูประเมิน

แบบประเมินการเขียน
ชุดประเมินและพัฒนาทักษะ อานเกง เขียนดี

หนังสือแบบฝกทักษะการอานการเขียน

3

ชุดสื่อที่ช่วยประเมินและพัฒนาการอ่านและ

การเขียนของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม

จากการประเมินระดับความสามารถการอ่าน

และการเขียนของเด็กเพื่อหาข้อบกพร่อง และ

เลือกแนวทางการแก้ไขและพัฒนาได้อย่าง

ตรงจุด ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านและการ

เขียนที่เริ่มต้นการฝึกจากง่ายไปยาก และมี

เทคนิควิธีการที่หลากหลายสำาหรับการฝึก

ทักษะการอ่านและการเขียน

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1771

คุณสมบัติ

สอดคล้อง

กับรหัส 

BE1775

คุณสมบัติ

และราคา

ตรงกับรหัส 

BE1777



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -63-

แบบฝึกอ่านเก่ง 1

6

ก ไก่ 

มี 2 ขา

เดินไป็ เดินมา

คำุ้ยเขี�ยอ่าหาร

ข ไข่ 

หัวขดกล่มกล่ม

รูป็ร่างมน มน

วางอ่ยู่ในเล่้า

ฃ ขวด

รูป็ที่รงสวยดี

โคำ้งเว้าเข้าที่ี

ตั้งอ่ยู่ในตู้

ให้เด็ก ๆ ฝึกอ่่่านอ่อ่กเสียงพยัญชนะต่อ่ไป็นี้

รู้จัักรูป็ แล่ะชื�อ่พยัญชนะแบบฝึกที่ 1

ขั�นการนำาแผนการจัดการศึึกษาเฉพาะบุคคลไปใช้้

การนำาแผน IEP ไปใช้้

ตััวอย่่างการใช้้แบบฝึึกทำักษะ



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -64-

แบบฝึึกอ่่านเก่ง 2

38

ขอ่งใช�ที่่�หายไป็
ให�เด็ก ๆ ลากเสำ�นตั้่อ่เตั้่มภาพให�สำมบ้รณ์ แล�วโยงเสำ�นจัับคั้่กับคัำาศึัพทั์ พร�อ่มอ่่านอ่อ่กเสำียงให�ถึ้กตั้�อ่ง

      คำะแนนเต์็ม 10  คำะแนน เด็กที่ำาได�............................คำะแนน

     ดี (มากกว่าร�อ่ยละ 80)      พอ่ใช� (ร�อ่ยละ 60-80)               แก�ไขี (ตั้ำ�ากว่า ร�อ่ยละ 60)

แบบฝึึกอ่่านเก่ง 2



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -65-

แบบฝึึกอ่่านเก่ง 2

42

เด็กน�อ่ยผจัญภัย
ให�เด็ก ๆ วาดเสำ�นทัางเช่�อ่มคัำาศึัพทั์กับภาพให�ถึ้กตั้�อ่ง

      คำะแนนเต์็ม 5  คำะแนน เด็กที่ำาได�............................คำะแนน

     ดี (มากกว่าร�อ่ยละ 80)      พอ่ใช� (ร�อ่ยละ 60-80)               แก�ไขี (ตั้ำ�ากว่า ร�อ่ยละ 60)

แบบฝึึกอ่่านเก่ง 2
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แบบฝึึกอ่่านเก่ง 2

72

อ่่านคำำาศัพที่์ที่่�คำล่�ายคำล่ึงกัน
ให�เด็ก ๆ อ่่านคัำาศึัพทั์ตั้่อ่ไป็นี�

แบบฝึึก



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -67-

73

การอ่านเป็นคำา

อ่านคำาศัพที่์ที่่�คล่�ายคล่ึงกัน
ให�เด็ก ๆ อ่่านคัำาศึัพทั์ตั้่อ่ไป็นี� ให�เด็ก ๆ อ่่านคัำาศึัพทั์ตั้่อ่ไป็นี�
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ณ จุดเกิดเหต์ุแบบฝึก

แบบฝึกอ่านเก่ง 5

22

ทุี่กวันแม่จะเข�าครัวเพื�อที่ำาอาหารให�นิดกินก่อนไป็โรงเร่ยน อาหารท่ี่�แม่ที่ำาคือ ข�าวต์�มป็ล่า 
ข�าวต์�มป็ล่าของแม่อร่อยท่ี่�สุด นิดจึงชอบกินข�าวต์�มป็ล่าฝีมือแม่

อ่านเรื�อง อาหารที่่�อร่อยที่่�สุด1
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23

การอ่านจับใจความ

จากเรื�องอาหารที่่�อร่อยที่่�สุด ให�เด็ก ๆ ต์อบคำาถามต์่อไป็น่้

 ใครเป็็นคันทัำาอ่าหารให�น่ดก่นก่อ่นไป็โรงเรียน....................................................

 น่ดก่นอะไรก่อ่นไป็โรงเรียน.............................................................................

 เด็ก ๆ คั่ดว่าสำถึานการณ์นี�เก่ดขี่�นที่่�ไหน..............................................................

หมายเหต์ุ: การให�คะแนนขึ้นอย้่กับดุล่ยพินิจของผ้�สอน
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แบบประเมินการเขียน

24

ให�เด็ก ๆ เขีียนัพยัญชนัะทัี�ได�ยินั พยัญชนัะละ 2 ครั้ง

การเขียนพยัญชนะแบบทดสอบที่ 1 

1

5

2

6

3

7

4

8

ขั�นการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ักษะที่่�ระบุในแผนการจัดการศึึกษาเฉพาะบุคคล

การประเมินผล

ตััวอย่่างการทำำาแบบประเมิินหลัังเรีย่นของนักเรีย่น
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แนวทางการพัฒนาการเขียน

 ก�ริพูฒัน่�ทกัษัะก�ริเขียีน่เป็น่เริ่�อังที�มคีำวั�มสำ�คำญั แลิะจัำ�เป็น่ต้อังช่วัยเหลิอ่ัเดก็ห�กพูบว่ั�เดก็ 
คำน่ใดมปัีญห�หร่ิอัคำวั�มยุ่งย�กใน่ก�ริเริยีน่รู้ิ อัย่�งไริกต็�มก�ริช่วัยเหล่ิอัอั�จัไม่ปริะสบผลิสำ�เริจ็ัภ�ยใน่ก�ริสอัน่
เพูยีงคำรัิ�งเดียวั เดก็บ�งคำน่อั�จัจัำ�เป็น่ต้อังสอัน่หริอ่ัฝึกหลิ�ย ๆ คำริั�ง จังึจัะส�ม�ริถจัดจัำ�แลิะน่ำ�ไปใช้ใน่ 
ก�ริเริยีน่รู้ิได้ ดงัน่ั�น่ผูส้อัน่จึังต้อังปริะเมนิ่คำวั�มส�ม�ริถก�ริเขียีน่หลิงัก�ริสอัน่ เพู่�อัน่ำ�ผลิม�วัเิคำริ�ะห์
แลิะวั�งแผน่ก�ริช่วัยเหลิ่อัต่อัไป ต่อัไปน่ี�เป็น่ตัวัอัย่�งแน่วัท�งสำ�หริับผู้สอัน่น่ำ�ไปใช้ใน่ก�ริพัูฒน่�
ทักษัะด้�น่ต่�ง ๆ หลิงัก�ริปริะเมนิ่ผลิก�ริสอัน่แล้ิวัพูบว่ั�เดก็ยงัต้อังก�ริก�ริช่วัยเหลิอ่ัเพูิ�มเตมิ 
 
 1. เขียีน่พูยญัชน่ะ สริะ วัริริณยกุต์

 จั�กก�ริปริะเมนิ่คำวั�มส�ม�ริถก่อัน่สอัน่หริอ่ัฝึก แล้ิวัดำ�เน่นิ่ก�ริจัดัก�ริเริยีน่ก�ริสอัน่หริอ่ัก�ริฝึก
เพู่�อัช่วัยเหลิอ่ั เม่�อัเสริจ็ัสิ�น่ก�ริสอัน่หริอ่ัฝึกแล้ิวั ผูป้ริะเมนิ่ทำ�ก�ริปริะเมนิ่คำวั�มส�ม�ริถหลิงัสอัน่แล้ิวัพูบว่ั�
เดก็ได้ริบัก�ริสอัน่หริอ่ัฝึกเพู่�อัพูฒัน่�ทกัษัะก�ริเขียีน่พูยญัชน่ะ สริะ วัริริณยกุต์ด้วัยแบบฝึกแล้ิวั แต่ยงัไม่
ส�ม�ริถเขียีน่พูยญัชน่ะ สริะ วัริริณยกุต์ได้ทกุตวัั แสดงว่ั�เดก็อั�จัมคีำวั�มย�กลิำ�บ�กม�กแลิะต้อังก�ริเวัลิ�
ใน่ก�ริเริยีน่ริูห้ร่ิอัต้อังก�ริก�ริเริยีน่ซ์ำ�� ดงัน่ั�น่ผูส้อัน่คำวัริจัดัก�ริสอัน่หริอ่ัฝึกซ์ำ��อักีคำริั�งใน่เริ่�อังที�เดก็ยงัมปัีญห� 
เช่น่ เด็กยังเขียีน่พูยญัชน่ะ ญ ณ ฌ ไม่ได้ ให้ผูส้อัน่ใช้แบบฝึกเขียีน่ด ีเล่ิม 1 ตอัน่ที� 1 แบบฝึกที� 1 ฝึกคำดัหดั
เขียีน่พูยัญชน่ะ อักีคำริั�งเพู่�อัให้เดก็จัดจัำ�ก�ริเขียีน่พูยญัชน่ะแต่ลิะตวััได้ แลิะเขียีน่ได้ถกูต้อัง โดยใช้เทคำน่คิำ
ก�ริเขียีน่ต�มเส้น่ปริะที�มลีิกูศัริเป็น่ส่�อัน่ำ�ท�งส�ยต� ลิกูศัริพุู่งไปข้ี�งหน้่�    เป็น่จัดุเริิ�มต้น่ให้เดก็เขียีน่ แลิะ
จัดุสแีดง    ค่ำอัให้เดก็หยดุ  
 น่อักจั�กน่ี�ผูส้อัน่อั�จัทำ�กจิักริริมอั่�น่เสริมิ เช่น่ น่ำ�หมดุม�ปักลิงบน่กริะด�น่เป็น่ตวััพูยญัชน่ะที�เดก็ยงั
เขียีน่ไม่ได้ กำ�หน่ดให้มจีัดุเริิ�มต้น่เป็น่สเีขียีวั แลิะจัดุสิ�น่สดุเป็น่สแีดง จั�กน่ั�น่ให้น่ำ�เชอ่ักม�ผกูไว้ัที�จัดุเริิ�มต้น่ 
แล้ิวัให้เด็กโยงเช่อักไปต�มเส้น่ท�งขีอังตวััพูยญัชน่ะจัน่ถงึจัดุสิ�น่สดุ เสริจ็ัแล้ิวัอั�จัให้เดก็ลิ�กน่ิ�วัต�มเส้น่ท�ง
ขีอังเช่อักหลิ�ย ๆ คำรัิ�ง เพู่�อัจัดจัำ�ทศิัท�งก�ริลิ�กเส้น่ที�ถกูต้อัง แล้ิวัจังึฝึกเขียีน่กบัแบบฝึกอักีคำริั�ง จัน่เดก็
ส�ม�ริถเขียีน่เอังได้โดยไม่ต้อังมลีิกูศัริหริอ่ัเส้น่กำ�กบัทศิัท�ง

แบบประเมินการเขียน

44

ตัวอย่างการประเมินแบบประเมินห้ลังเรียนของนักเรียน
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การตัดสำินผลการเรียนรู้

	 การสำรุป็และรายงานผลการจััดการเร่ยนการสำอนต้ามีแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคลนั�น	 สำถานศึึกษาต้้องรายงานผล

ความีก้าวหน้าข้องผ้่เร่ยนต้ามีแบบรายงานผลการพัิฒนาผ้่เร่ยน	 เพ่ิ�อให้ผ้่ป็กครอง	 ผ้่ท่ี่�เก่�ยวข้้องรับที่ราบอย่างน้อยปี็การศึึกษาละ	

2	ครั�ง

การสำ่งต่อ

	 การส่ำงต่้อผ้่เร่ยนท่ี่�จับการศึึกษาแต่้ละระดับชั�น	หร่อย้ายสำถานศึึกษา	ให้นำาส่ำงแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	รายงาน

ผลการพัิฒนาผ้่เร่ยน	เพ่ิ�อเป็็นข้้อม่ีลในการจััดการศึึกษาต่้อไป็

	 หากผ่้เร่ยนต้้องการรับบริการด้านอ่�น	เช่น	ด้านอาช่พิ	ด้านการแพิที่ย์	ด้านสำังคมี	เป็็นต้้น	ให้สำถานศึึกษานำาสำ่งแผนการ

จััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	 รายงานผลการพิัฒนาผ่้เร่ยน	 เพิ่�อเป็็นข้้อมี่ลพิ่�นฐานให้กับหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้้อง	 และให้สำถานศึึกษา

พิิจัารณาดำาเนินการจััดที่ำาแผนการให้บริการช่วงเช่�อมีต้่อต้ามีความีต้้องการจัำาเป็็นพิิเศึษข้องผ่้เร่ยนเป็็นเฉพิาะบุคคล

ขั�นการสำรุปและรายงานผล

ขั�นการสำ่งต่อ
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การสำ่งเอกสำารขอรับสำ่�อ

การสงเอกสารขอรับส่ือ
ลําดับข้ันตอนการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

เพ่ือขอรับหรือซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา

1. คนพิการหรือผูปกครอง

ยื่นแบบคําขอพรอมเอกสารหลักฐานประกอบตอสถานศึกษา

- ภายในวันท่ี 10 มิถุนายน  สําหรับผูท่ีลงทะเบียนหรือเขาศึกษาในภาคเรียนท่ี 1

- ภายในวันท่ี 10 พฤศจิกายน  สําหรับผูท่ีลงทะเบียนหรือเขาศึกษาในภาคเรียนท่ี 2

- ภายในวันท่ี 10 เมษายน  สําหรับผูท่ีลงทะเบียนหรือเขาศึกษาในภาคฤดูรอน

 กรณีขอรับบริการต้ังแตแรกเกิด แรกพบความพิการ หรือการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถยื่นแบบคําขอ ภายในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป  

2. สถานศึกษา

- ตรวจสอบแบบคําขอพรอมเอกสารหลักฐานประกอบ

- สงแบบคําขอพรอมเอกสารหลักฐานประกอบใหศูนยการศึกษาพิเศษภายใน 10 วันทําการ

  นับจากวันสุดทายท่ียื่นคําขอในแตละภาคเรียน

 กรณีขอรับบริการต้ังแตแรกเกิด แรกพบความพิการ หรือการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถยื่นแบบคําขอ ภายในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป

3. ศูนยการศึกษาพิเศษ

- ตรวจสอบแบบคําขอพรอมเอกสารหลักฐานประกอบ

- สงแบบคําขอพรอมเอกสารหลักฐานประกอบใหศูนยการศึกษาพิเศษภายใน 10 วันทําการ

4. คณะอนุกรรมการฯ

- ตรวจสอบแบบคําขอพรอมเอกสารหลักฐานประกอบ

- สงแบบคําขอพรอมเอกสารหลักฐานประกอบใหศูนยการศึกษาพิเศษภายใน 10 วันทําการ

5. ศูนยการศึกษาพิเศษ

- ตรวจสอบแบบคําขอพรอมเอกสารหลักฐานประกอบ

- สงแบบคําขอพรอมเอกสารหลักฐานประกอบใหศูนยการศึกษาพิเศษภายใน 10 วันทําการ

6. สถานศึกษา

- ตรวจสอบแบบคําขอพรอมเอกสารหลักฐานประกอบ

10. ศูนยการศึกษาพิเศษ

- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร และจายเงินตามคูปองใหกับหนวยบริการ พรอมรายงาน

การจายเงินไปยังสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หนวยบริการ ผูใหบริการ
จายเงิน

(4) นำคูปองไป
ขอรับบริการ

ภายในปการศึกษา

(7) กรณีไมไดรับการอนุมัติ
หรือไมไดรับคูปอง

ใหสอบถามสถานศึกษา

(9
) ส
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ันท
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	 การจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	หร่อ	IEP	(Individualized	Education	Program)	นั�น	ผ้่ท่ี่�ดำาเนินการจััดที่ำา

จัะต้้องศึึกษาวิธ่ิการดำาเนินการ	 เน่�องจัากแผน	 IEP	 น่�	 เป็็นแผนการจััดการศึึกษาท่ี่�จััดที่ำาขึ้�นให้สำอดคล้องกับความีต้้องการจัำาเป็็น

พิิเศึษข้องผ้่เร่ยนเป็็นรายบุคคล	 โดยการม่ีส่ำวนร่วมีข้องหลายฝ�าย	 เช่น	 สำถานศึึกษา	 ผ้่บริหาร	 ผ้่ป็กครอง	 คร่ผ้่สำอน	 คร่การศึึกษา

พิิเศึษ	 และคณะสำหวิชาช่พิท่ี่�เก่�ยวข้้อง	 และจััดที่ำาเป็็นลายลักษณ์อักษร	 อ่กทัี่�งม่ีการกำาหนดสิำ�งอำานวยความีสำะดวก	 เที่คโนโลย่สิำ�ง

อำานวยความีสำะดวก	 สำ่�อ	 บริการและความีช่วยเหล่ออ่�นใดที่างการศึึกษา	 ต้ลอดจันต้้องมี่การที่บที่วนแผนการดำาเนินการเพ่ิ�อ

การป็รับป็รุงให้เหมีาะสำมีสำอดคล้องกับความีสำามีารถข้องผ้่เร่ยน	โดยการจััดที่ำา	IEP	น่�	สำำานักบริหารงานการศึึกษาพิิเศึษ	สำำานักงาน

คณะกรรมีการการศึึกษาขั้�นพ่ิ�นฐาน	กระที่รวงศึึกษาธิิการ	(มีป็ป็)	ได้เสำนอกระบวนการดำาเนินการไว้	6	ขั้�นต้อน	ดังน่�	

 1. ขั�นเตัรีย่มิการ เป็็นขั้�นรวบรวมีข้้อม่ีลรายละเอ่ยดข้องผ้่เร่ยน	ซึึ่�งผ้่จััดที่ำาแผน	IEP	จัะต้้อง

ดำาเนินการด้วยวิธ่ิการต่้าง	 ๆ	 เช่น	 การสัำมีภาษณ์	 การสัำงเกต้	 การสำอบถามี	 การต้รวจัสำอบเอกสำารและหลักฐานท่ี่�เก่�ยวข้้อง	 แล้ว

รวบรวมีให้ได้ข้้อม่ีลท่ี่�ครอบคลุมี	 รวมีทัี่�งการแนะนำาให้ผ้่ป็กครองนำาผ้่เร่ยนไป็พิบแพิที่ย์หร่อนักวิชาช่พิเพ่ิ�อวินิจัฉัยเพิิ�มีเติ้มีในกรณ่

ท่ี่�เห็นสำมีควร

 2. ขั�นการจััดทำำา IEP เป็็นขั้�นท่ี่�จัะต้้องดำาเนินการแต่้งตั้�งคณะกรรมีการ	 ซึึ่�งจัะต้้องม่ีกรรมีการ	 ไม่ีน้อยกว่า	 3	 คน	

ป็ระกอบด้วย	1)	ผ้่บริหารสำถานศึึกษาหร่อผ้่แที่น	2)	บิดาหร่อมีารดา	หร่อผ้่ด่แลคนพิิการ	3)	คร่ป็ระจัำาชั�น	หร่อคร่แนะแนว	หร่อ

คร่การศึึกษาพิิเศึษ	 หร่อคร่ท่ี่�รับผิดชอบงานด้านการศึึกษาพิิเศึษท่ี่�ผ้่บริหารสำถานศึึกษามีอบหมีายเป็็นกรรมีการและเลข้านุการ	

และ/หร่อคณะสำหวิชาช่พิ	ต้ามีความีต้้องการจัำาเป็็นพิิเศึษข้องผ้่เร่ยน

	 การต้รวจัสำอบหร่อการป็ระเมีินความีสำามีารถพิ่�นฐานซึ่ึ�งเป็็นสำ่วนที่่�มี่ความีสำำาคัญอย่างยิ�งที่่�จัะต้้องร่้ว่าผ่้เร่ยนม่ี

ความีสำามีารถหร่อศัึกยภาพิในปั็จัจุับันอย่่ในระดับใด	และสิำ�งท่ี่�ผ้่เร่ยนยังที่ำาไม่ีได้หร่อม่ีความีบกพิร่องหร่อเป็็นปั็ญหา	เพ่ิ�อนำาข้้อม่ีลดัง

กล่าวมีาวางแผน	กำาหนดการพัิฒนาผ้่เร่ยนให้สำอดคล้องกับศัึกยภาพิท่ี่�แท้ี่จัริง	ซึึ่�งเร่�องท่ี่�ผ้่ดำาเนินการจัะต้้องต้ระหนักค่อ	กระบวนการ

ในการป็ระเมิีนความีสำามีารถพ่ิ�นฐานหร่อความีสำามีารถเบ่�องต้้นท่ี่�จัะต้้องกระที่ำาด้วยความีรอบคอบ	 เพ่ิ�อให้ได้ข้้อม่ีลท่ี่�ครบถ้วนแล้ว

จึังดำาเนินการจััดที่ำาแผน	IEP

 3. ขั�นการนำาแผน IEP ไปใช้้	 ก่อนการนำาแผน	 IEP	 ไป็ใช้จัะต้้องดำาเนินการจััดป็ระชุมีคณะกรรมีการเพ่ิ�อพิิจัารณา	

และต้้องได้รับความีเห็นชอบหร่อความียินยอมีข้องบิดา	มีารดา	ผ้่ป็กครอง	ผ้่ด่แลคนพิิการ	หร่อผ้่เร่ยนอ่กด้วย	เม่ี�อแผน	IEP	ได้รับ

ความีเห็นชอบเร่ยบร้อยแล้วจึังจัะนำาแผน	IEP	ไป็ใช้จััดการเร่ยนการสำอนให้แก่ผ้่เร่ยนต้ามีท่ี่�กำาหนดไว้

 4. ขั�นประเมิินผลัการเรีย่นร้้ตัามิแผน IEP	หลังจัากจััดการเร่ยนการสำอนแล้วจัะต้้องดำาเนินการป็ระเมีินผล

การเร่ยนร้่ต้ามีท่ี่�ระบุไว้ในแผน	IEP	โดยป็ระเมิีนต้ามีวิธ่ิการ	เคร่�องม่ีอ	และเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดการป็ระเมิีนผลการเร่ยนร้่ต้ามีจุัดป็ระสำงค์

เชิงพิฤติ้กรรมี	 (เป้็าหมีายระยะสัำ�น)	 หร่อ	 1	 ภาคการศึึกษา	 เพ่ิ�อต้รวจัสำอบว่าบรรลุวัต้ถุป็ระสำงค์ต้ามีท่ี่�ตั้�งไว้หร่อไม่ี	 หากไม่ีบรรลุ

วัต้ถุป็ระสำงค์ต้ามีท่ี่�ตั้�งไว้จัะต้้องวิเคราะห์เพ่ิ�อหาสำาเหตุ้และดำาเนินการป็รับแผน	 IEP	 ก่อนดำาเนินการจััดการเร่ยนการสำอนในภาค

การศึึกษาต่้อไป็	และเม่ี�อดำาเนินการสำอนจันจับ	1	 ปี็การศึึกษาต้้องดำาเนินการป็ระเมิีนผลการเร่ยนร้่ต้ามีจุัดป็ระสำงค์ท่ี่�ตั้�งไว้อ่กครั�ง	

เพ่ิ�อต้รวจัสำอบความีก้าวหน้าในการเร่ยนร้่ข้องผ้่เร่ยน	

ข้อตระห้นักในการจัดที่ำา IEP



คู่มือการจัดทำาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล -75-

 5. การตััดสินผลัการเรีย่นร้้	เม่ี�อป็ระเมิีนผลการเร่ยนร้่ต้ามีแผน	IEP	แล้วจัะต้้องนำาผลมีาเท่ี่ยบกับเกณฑ์์การผ่าน/

ไม่ีผ่านก่อนการตั้ดสิำนผลการเร่ยนร้่แล้วจััดที่ำารายงานผลเพ่ิ�อให้บิดา	มีารดา	หร่อผ้่ป็กครองรับที่ราบต่้อไป็

 6. ขั�นการส่งตั่อ	 ขั้�นน่�เป็็นการส่ำงต่้อผ้่เร่ยนท่ี่�จับการศึึกษาแต่้ละระดับชั�นหร่อย้ายสำถานศึึกษาซึึ่�งต้้องนำาส่ำงแผน	 IEP	

รายงานผลการพิัฒนาผ่้เร่ยนเพิ่�อใช้เป็็นข้้อมี่ลสำำาหรับผ่้สำอนในการวางแผนการจััดการศึึกษาต้่อไป็	 ซึ่ึ�งสำิ�งที่่�ต้้องต้ระหนักค่อ	

การที่ำาความีเข้้าใจักับบิดา	 มีารดา	 หร่อผ่้ป็กครองท่ี่�จัะต้้องที่ราบถึงความีสำำาคัญข้องเอกสำารแผนการจััดการเร่ยนร้่เฉพิาะบุคคล

หร่อ	IEP	ท่ี่�จัะต้้องนำาส่ำงให้แก่คร่ผ้่สำอนท่ี่�จัะจััดการศึึกษาให้แก่เด็กท่ี่�ม่ีความีต้้องการพิิเศึษหร่อเด็กพิิการต่้อไป็

 สรุป	การดำาเนินการจััดที่ำาแผนการจััดการศึึกษาเฉพิาะบุคคล	หร่อ	 IEP	(Individualized	Education	Program)	เป็็น

เร่�องท่ี่�ม่ีความีสำำาคัญสำำาหรับการจััดการเร่ยนการสำอนให้แก่เด็กท่ี่�ม่ีความีต้้องการพิิเศึษหร่อเด็กพิิการทุี่กคน	 ซึึ่�งการจััดที่ำาแผน	 IEP	

จัะม่ีกระบวนการ	ขั้�นต้อนตั้�งแต่้ขั้�นเต้ร่ยมีการ	การจััดที่ำาแผน	IEP	การนำาแผน	IEP	ไป็ใช้	การป็ระเมิีนผลการเร่ยนร้่	การตั้ดสิำนผล	

และการสำ่งต้่อ	ที่ั �งน่ �ผ่ ้ดำาเนินการจััดที่ำาแผน	IEP	จัะต้้องต้ระหนักในการดำาเนินการทีุ่กข้ั �นต้อน	เพิ่�อให้การจััดที่ำาแผน	IEP	

ม่ีความีเหมีาะสำมีกับการพัิฒนาศัึกยภาพิข้องเด็กแต่้ละบุคคล


