
 



(ร่าง)  
คู่มือหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม 

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค ำน ำ 

 

(ร่ าง) คู่ มื อหลักสู ตรส าหรับ เด็ กที่ มี ความต้องการจ าเป็ น พิ เศษระยะแรกเริ่ม              
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ครู และผู้ปกครอง
ใช้เป็นแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ  ที่สอดคล้องกับระดับ
ความสามารถ ประเภทความพิการ และบริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้เด็กพิการทุกคนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ ด ารงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

(ร่ าง) คู่ มื อหลักสู ตรส าหรับ เด็ กที่ มี ความต้องการจ าเป็ น พิ เศษระยะแรกเริ่ม              
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นการปรับปรุงจากคู่มือหลักสูตร      
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ ส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 
๒๕๕๖ แบ่งออกเป็น ๕ บท คือ บทที่ ๑ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส ารับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ บทที่ ๒ หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับ
เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ บทที่ ๓ การน าหลักสูตรสู่หลักปฏิบัติ บทที่ ๔ การประเมินผล บทที่ ๕ 
การรายงานผลและการส่งต่อ ซึ่งก่อนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจะน าหลักสูตรไปใช้ควรมีการวิเคราะห์เพื่อ
จัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาก่อน 

 

 
                     
      (นายการุณ  สกุลประดิษฐ์) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 



ข 

 

สารบัญ 

  หนา้ 
 ค าน า ก 
 สารบัญตาราง ง 
 สารบัญแผนภาพ จ 
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บทท่ี ๑ 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 
๑. หลักการแนวคิดการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เป็นระบบของการบริการ ที่ช่วยให้เด็กที่มีพัฒนาการ
ล่าช้าหรือมีความบกพร่อง ได้เรียนรู้ทักษะพ้ืนฐาน และทักษะใหม่ ที่มีผลต่อพัฒนาการในช่วง ๓ ขวบปี
แรกของชีวิต เช่น ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านสื่อสาร ด้านสังคม การช่วยเหลือตนเอง เป็นต้น 
รวมถึงการบริการที่ตอบสนองความต้องการจ าเป็น เช่น การให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกการให้บริการค าปรึกษาและฝึกฝนการเลี้ยงดูแก่ครอบครัว การให้บริการทางการแพทย์ การ
ให้บริการทางโภชนาการ และการฟ้ืนฟู อ่ืนๆ เป็นต้น (Center for Parent Information and 
Resources,  2014) 
 ส าหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ วรรค ๓ ระบุว่า การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง          
ให้จัดตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและบุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวย
ความสะดวก  สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง  และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา ๕ 
ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอด
ชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษาโดยให้ค านึงถึง
ความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัด และความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น และให้ได้รับ
การศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้    
การทดสอบ ทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละ
ประเภทและบุคคล 
 จากกฎหมายข้างต้น จะเห็นว่าประเทศไทยให้ความส าคัญกับการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม แม้จะไม่ได้ก าหนดอายุชัดเจน แต่เน้นให้จัดบริการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ 
ทั้งในด้านการให้การศึกษา การได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา จึงกล่าวได้ว่าการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเป็นระบบบริการที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก การช่วยเหลือครอบครัวในการพัฒนาเด็ก ซึ่งการพัฒนาเด็กในช่วงวัยเริ่มต้น         
มีความส าคัญที่สุด เพราะช่วยให้เด็กได้รับการช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการ ในช่วงส าคัญของชีวิต  
ที่จะเป็นตัวชี้ถึงความส าเร็จในอนาคต อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือเมื่อแรกพบความพิการ ซึ่งอาจจะ
ไม่ใช่ในวัยแรกเริ่มก็เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพ่ือป้องกันปัญหาการพัฒนาของวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น            
การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มคลอบคลุมในเรื่องที่แตกต่างกัน ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ 



๒ 

 

อาชญากรรม ที่จะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมพ่อแม่ส าหรับแม่ที่ตั้งครรภ์ และคู่ครอง หรือพฤติกรรม
ในชั้นเรียนของวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในอาชญากรรม เนื่องจากเด็กและครอบครัว
ได้รับประสบการณ์ที่ เป็นปัญหาทั้งมวล การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มจ าเป็นต้องใช้กลวิธี       
แบบองค์รวมในหลายระดับ ในลักษณะเป็นความร่วมมือกัน เพ่ือจัดการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ                  
(Early Intervention Foundation,  2015) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการประเทศนิวซีแลนด์ได้
นิยาม การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านการศึกษาพิเศษว่า เป็นการให้การช่วยเหลือแก่บุคคลที่
ไม่ได้รับการตอบสนองในบริบทปกติซึ่งไม่มีการสนับสนุนเป็นพิเศษในวัยแรกเริ่ม จนถึงวัยเรียนทั้งที่
บ้าน หรือครอบครัว ที่เป็นความต้องการจ าเป็นในด้านความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส    
การเรียนรู้ หรือการสื่อสารที่ล่าช้า ความบกพร่องด้านสังคม อารมณ์ หรือพฤติกรรม หรือความ
บกพร่องอ่ืนๆร่วมกัน  (Education Counts,  2007) 
 กล่าวโดยสรุป การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เป็นระบบการบริการที่จัดให้กับ
บุคคลที่มีความบกพร่อง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ รวมทั้งวัยรุ่น หรือ
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ทั้งการช่วยเหลือและการป้องกัน ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา         
ด้านสังคม ตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล โดยอาศัยความร่วมของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ 
เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ตรงตามเป้าหมาย 
 

๒. การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ    
ศูนย์การศึกษาพิเศษ และการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 ๒.๑ ปรัชญาและหลักการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 การให้บร ิการช ่วยเหล ือระยะแรกเริ่มแก ่เด ็กที ่ม ีความต้องการจ าเป ็นพ ิเศษและ
ครอบครัวที่ม ีประส ิทธ ิภาพ ค ือ ความร ่วมม ือและยอมร ับความค ิดเห ็นซ่ึงก ันและก ัน  ระหว ่างบ ุคคล  
ที่ เกี่ยวข ้อง ได ้แก่ ครอบคร ัว ช ุมชน และผู้  ให ้บร ิการฟ้ืนฟ ูสมรรถภาพด้านต ่างๆ เช ่น  แพทย์         
น ักกายภาพบ าบ ัด น ักก ิจกรรมบ าบ ัด นักจิตวิทยา นักแก้ ไขการพูด นักโสตสัมผัสวิทยาและครู
การศึกษาพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้  บ ุคลากรที่ม ีบทบาทในการให้บริการช ่วยเหล ือระยะแรกเริ่ม       
จ ะต  ้อ ง เป  ็น น  ัก ค  ิด  ต  ้อ งต  ัด ส  ิน ใจ แ ล ะแ ก ้ป  ัญ ห า ต  ้อ งม  ีว  ิส  ัย ท  ัศ น  ์ แ ล ะ ม  ีย  ุท ธ ศ าส ต ร ์                   
(McWilliam, P. J.,  1993) (อ้างถึงใน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๒๕๕๖:หน้า ๓) โดยน า
ทฤษฎีพัฒนาการ มาบูรณาการตามหลักการและแนวคิด มุ่งเน้นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กและการ
เรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นส าคัญ (สุวิมล อุดมพิริยะศักย์,  ๒๕๔๘) (อ้างถึงใน ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ,  ๒๕๕๖ หน้า ๓) ตามหลักปรัชญา ๖ ประการ ดังนี้   
 ประการที่ ๑ ยึดพัฒนาการเด็ก “ทั่วไป” เป็นเกณฑ์ เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีอัตรา
ความเร็วของพัฒนาการในแต่ละด้านหรือในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันออกไป พัฒนาการตามปกติของ
เด็กนั้นจะด าเนินไปทีละขั้น และพัฒนาการขั้นต้นจึงเป็นพ้ืนฐานของพัฒนาการขั้นต่อไป ดังนั้นการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตามระดับพัฒนาการเป็นเรื่องส าคัญ 
 ประการที่  ๒ ปรัชญาว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ ปรัชญาในข้อนี้มุ่งเน้นเรื่องการปรับ             
พฤติกรรมและการสอนสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเด็ก มุ่งสอนทักษะต่างๆ ให้เด็กน าไปใช้เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอน ใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยตนเอง 



๓ 

 

 ประการที่ ๓ ปรัชญาบูรณาการทฤษฎีต่างๆ คือ การน าเอาหลักการในหลายทฤษฎีมา
ผสมผสานกัน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดหลักสูตรและเนื้อหาในการสอน การใช้วิธีการสอน
และเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดให้เด็กแต่ละคน 
 ประการที่ ๔ การท างานพ้ืนฐานร่วมกับคณะสหวิชาชีพ ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง                    
ของเด็ก  
 ประการที่ ๕ คณะท างาน จะต้องได้รับการฝึกในเรื่องการสังเกต การแปลพฤติกรรม                  
ที่เด็กแสดงออก ตลอดจนวิธีการสนองตอบต่อพฤติกรรมของเด็กที่ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเป็นทักษะละเอียดอ่อน   
 ประการที่ ๖ ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการวางแผนให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว โดยค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละครอบครัว 
 นอกจากนี้ (Louise Allistion,  2007) (อ้างถึงใน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 
๒๕๕๖:หน้า ๔) ได้ทบทวนวรรณกรรม และได้เสนอการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มโดยครอบครัว
เป็นฐานว่า หลักการส าคัญที่จะท าให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก คือ การแบ่งปันความรับผิดชอบระหว่าง
ครอบครัวและนักวิชาชีพ และการท างานแบบร่วมมือร่วมใจ ซึ่งความร่วมมือของผู้ปกครองในบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มจ าเป็นต้องมีหลายระดับ เพ่ือสนับสนุนความต้องการจ าเป็นและสถานภาพของ
ครอบครัวที่แตกต่างกัน 
 จากปรัชญาและหลักการของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มข้างต้น ได้เน้นย้ าให้
เห็นความส าคัญของครอบครัว การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โดยให้เด็กและครอบครัวได้รับการ
ช่วยเหลือต่อเนื่องและตรงกับความต้องการ 
 ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษจึงได้ก าหนดหลักการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง           
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 ๑) การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม  การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากระดับพัฒนาการ
ของเด็ก “ทั่ว ไป” โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการ พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความ
พร้อมอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาได้เต็มศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
เพ่ือให้มีระดับพัฒนาเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับเด็กทั่วไปที่อยู่ในระดับอายุเดียวกัน 
 ๒) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ตั้งแตแ่รกเกิดโดยยึดหลักการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กและครอบครัว ทั้งนี้
ได้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม
ไทย มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษโดย
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษจะต้องอยู่ในสภาพที่สนองความต้องการจ าเป็นพิเศษ ความสนใจของ
เด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ผู้สอนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้อยู่ในที่ที่สะอาด 
ปลอดภัย  อากาศสดชื่น  ผ่อนคลาย ไม่เครียด มีโอกาสออกก าลังกายและพักผ่อน  มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด ทางการศึกษาที่หลากหลายเหมาะสมกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ และระดับพัฒนาการรวมถึงการให้เด็กมีโอกาสได้อยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม  



๔ 

 

 ๓) พัฒนาเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดเป็นองค์รวม โดยผ่านการเล่น
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยโดยการบูรณาการการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษให้ยึดหลักการบูรณาการที่ว่าหนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลาย
กิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์ส าคัญ ดังนั้น          
เป็นหน้าที่ของผู้สอนจะต้องวางแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละวันให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่
หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ  หลากหลายประสบการณ์ส าคัญ อย่างเหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการ เพ่ือให้บรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตั้งแต่
แรกเกิดถึง ๖ ปี ที่ก าหนดไว้ 
                ๔) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิด 
สามารถพัฒนาทักษะ ทุกด้าน ได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของ เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ผู้สอนมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมพัฒนา
เด็กอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จักและเข้าใจเด็กแต่ละบุคคลที่ตนดูแลรับผิดชอบ  
เพ่ือจะได้วางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว        
สร้างสภาพแวดล้อม และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ต้องรู้จักพัฒนาตนเอง ปรับปรุงใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมต่างๆ  ให้เหมาะกับเด็กเป็นเฉพาะ
บุคคล 
 ๕) ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว  ชุมชน  สถานศึกษา  และผู้ที่ มี               
ส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิด เด็กแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน  ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เด็กเจริญเติบโต  ผู้สอน  พ่อแม่  และผู้ปกครองของเด็ก
จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล  ท าความเข้าใจพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กต้องยอมรับและ
ร่วมมือกันรับผิดชอบ หรือ  ถือเป็นหุ้นส่วนที่จะต้องช่วยกันพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
ร่วมกัน  ดังนั้น  ผู้สอนจึงมิใช่ จะแลกเปลี่ยนความรู้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเก่ียวกับการพัฒนาเด็กเท่านั้น  
แต่จะต้องให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย  

๖) การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก การประเมิน เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษยึดวิธีการ ที่หลากหลายได้แก่ การสังเกต การให้ เด็กท ากิจกรรม  การประเมิน
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน การบันทึกข้อมูล ฯลฯ  ผู้สอนจะต้องสังเกตและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ผลที่ได้จากการสังเกต จากข้อมูลเชิง
บรรยายจากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกในสภาพที่เป็นจริง  ข้อมูลจากครอบครัวของเด็ก  
สามารถบอกได้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด  ข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการจะ
ช่วยผู้สอนในการวางแผนการสอนเฉพาะบุคคล  ชี้ให้เห็นความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละ
บุคคล  ใช้เป็นข้อมูลในการสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง  เด็ก และขณะเดียวกันยังใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้กับเด็กได้อีกด้วย 
 
  
 
 



๕ 

 

๒.๒  การจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดบริการช่วยเหลือส าหรับ เด็กที่ มี          
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 ประเทศไทยได้ก าหนดลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยมีแนวคิด      
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย (กระทรวงศึกษาธิการ,   ๒๕๔๖) (อ้างถึงใน ประวัติความเป็นมาของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับวิวัฒนาการการศึกษาทางตะวันตก, (ม.ป.ป.)) ดังนี้ 
 ๑) แนวคิด เกี่ย วกับพัฒนาการ เด็ก   พัฒนาการของมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในตัวมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงใน      
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา          
จะมีความสัมพันธ์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นล าดับขั้นตอนไปพร้อมกันทุกด้าน เด็กแต่ละคนจะ
เติบโตและมีลักษณะพัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัย โดยที่พัฒนาการเด็กปฐมวัยบ่งบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัย เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ ๕ ปี 
 พัฒนาการแต่ละด้านมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไว้ และสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาเด็ก  
อาทิ  ทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายที่อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กว่ามีลักษณะ
ต่อเนื่องเป็นล าดับขั้น เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถขั้นนั้นก่อน หรือ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาที่อธิบายว่าเด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ 
ประสบการณ์ ค่านิยมทางสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ที่อธิบายว่าเด็ก
จะพัฒนาได้ดีถ้าในแต่ละช่วงอายุเด็กได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนพอใจ  ได้รับความรัก ความอบอุ่น
อย่างเพียงพอจากผู้ใกล้ชิด มีโอกาสช่วยตนเอง  ท างานที่เหมาะสมกับวัยและมีอิสระท่ีจะเรียนรู้ในสิ่งที่
ตนอยากรู้รอบ ๆ ตนเอง 
 ๒) แนวคิด เกี ่ย วกับการ เรียนรู้   การเรียนรู้ของมนุษย์เรามีผลสืบเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ต่า งๆ ที ่ ไ ด ้รับ  ก า ร เป ลี ่ย น แป ล ง พฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผู้ เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระท าให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง และ
การเรียนรู้จะเป็นไปได้ดี ถ้าผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าได้เคลื่อนไหว  มีโอกาสคิดริเริ่มตามความ
ต้องการและความสนใจของตนเอง รวมทั้งอยู่ในบรรยากาศที่เป็นอิสระ อบอุ่นและปลอดภัย  ดังนั้น 
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและ
เนื่องจากการเรียนรู้นั้น เป็นพ้ืนฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น ทั้งคนเราเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดตาม
ธรรมชาติก่อนที่จะมาเข้าสถานศึกษา การจัดท าหลักสูตรจึงยึดแนวคิดที่จะให้เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงด้วยตัวเด็กเอง ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระ เอ้ือต่อการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน 
 ๓) แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก การเล่นถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในชีวิตเด็กทุกคน 
เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต มีโอกาสท าการทดลอง สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและ
ค้นพบด้วยตนเอง การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อการเจริญเติบโต ช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา จากการเล่นเด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ได้ใช้ประสาท



๖ 

 

สัมผัสและการรับรู้ ผ่อนคลายอารมณ์ และแสดงออกถึงตนเอง เรียนรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน การเล่นจึง
เป็นทางที่เด็กจะสร้างประสบการณ์เรียนรู้สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ความเป็นอยู่ของผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน กับธรรมชาติรอบตัว   
 ๔) แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม  บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัย
อยู่หรือแวดล้อมตัวเด็ก ท าให้เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป ผู้สอนจ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่า
วัฒนธรรมและสังคมที่แวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของ
เด็กแต่ละคน ผู้สอนควรต้องเรียนรู้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือช่วยให้
เด็กได้พัฒนา เกิดการเรียนรู้ และอยู่ในกลุ่มคนที่มาจากพ้ืนฐานเหมือนหรือต่างจากตนได้อย่างราบรื่น         
มีความสุข 
 จากแนวคิดของหลักสูตรดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ส าหรับ เด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ควรน าแนวคิดเหล่านี้  ไ ด ้แ ก ่  พ ัฒ น า ก า ร เ ด ็ก           
การเรียนรู้  การเล่นของเด็ก วัฒนธรรมและสังคมที่เป็นบริบทของเด็กและครอบครัว มาเป็นหลักคิด
ในการจัดหลักสูตร จัดการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อม สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการต่างๆ         
ที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมของเด็กและครอบครัว ในการท างานร่วมกันระหว่างครอบครัวและ
นักวิชาชีพ 
  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 

หลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย หลักการการจัดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
๑. การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม ๑. การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม 
๒. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

เด็ก 
๒. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการ 

๓. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก   

๓. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิด 

๔. การบูรณาการการเรียนรู้ ๔. พัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตั้งแต่
แรกเกิด 

๕.  การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ๕. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้
พัฒนาการของเด็ก 

๖. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของ
เด็ก 

๖. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน 
สถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

 จากตารางที่แสดงความเชื่อมโยงของหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัยและหลักการการ
จัดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จะเห็นว่าหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่ง ได้พัฒนา/สร้างหลักสูตรที่เหมาะสม ซึ่งหลักการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ได้ให้ความส าคัญและก าหนดให้สร้างหลักสูตรที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมถึงการพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการยอมรับวัฒนธรรมและบริบทของครอบครัว  ในรูปของแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
และพัฒนาการ มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งหลักการทั้งสองให้ความสนใจกับความต้องการจ าเป็นของเด็ก 
แต่ในเด็กพิเศษ มุ่งไปที่ความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากเด็กมีสภาพความพิการและความ
ต้องการจ าเป็นที่แตกต่างกันมาก การจัดสภาพแวดล้อมที่ยึดหลักให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงต้องค านึงถึง
ความต้องการจ าเป็นเฉพาะบุคคล 
 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก มุ่งให้ครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกและรู้จักเด็ก เพ่ือเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกับเด็ก ซึ่งหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ เด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิด ของหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ก็มุ่งให้ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล และต้องท าหน้าที่ท้ังผู้ฝึกและผู้เรียน
รู้ ร่วมกับเด็กและครอบครัว เพ่ือให้เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและครอบครัวได้รับประสบการณ์
ที่หลากหลายที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง 
 การบูรณาการการเรียนรู้ของหลักสูตรปฐมวัยและการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษตั้งแต่แรกเกิดของหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความต้องการ

ตารางที่ ๑.๑ แสดงความเชื่อมโยงของหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัยและหลักการการจัดให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 



๘ 

 

จ าเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นเรื่องเดียวกันที่มุ่งเน้นให้เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับ
ประสบการณ์หลากหลายผ่านกิจกรรมต่างๆ เหมาะสมกับวัยและความต้องการจ าเป็น 
 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กตามหลักสูตรปฐมวัย จะใช้วิธีการสังเกต
เป็นส่วนใหญ่ และใช้วิธีการอ่ืนๆร่วมด้วย ส่วนการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้พัฒนาการของ
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ก็ใช้แนวทางเดียวกัน แต่มุ่งให้ผู้สอนหรือผู้ดูแลได้สังเกตใน
สถานการณ์ท่ีเป็นสภาพจริงในบริบทที่แตกต่างเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการประเมินรูปแบบอื่นๆ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็กตามหลักสูตรปฐมวัย และการประสาน
ความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของหลักสูตรการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ใช้หลักการ
เดียวกันในการให้ความส าคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรก เพราะครอบครัวมีบทบาทในการพัฒนาบุตร
หลานของตน แต่เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษจ าเป็นต้องมีระบบสนับสนุนในสถานศึกษาและ
ชุมชน เพื่อให้นักวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและช่วยเหลือครอบครัว 
 

๓. กระบวนการการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 

 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนากระบวนการมา
อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง และจัดท าคู่มือให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปใช้ ส าหรับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของสถานศึกษาสังกัดส านักบริหาร
การศึกษาพิเศษ ทั้งภายในศูนย์การศึกษาพิเศษและการจัดบริการที่บ้าน มีผลการวิจัย ที่แสดง
กระบวนการการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มจากรายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่ เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ อายุระหว่าง ๐ -๕ ปี           
ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษและศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (พวงมณี ชัยเสรี,  ๒๕๕๗) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด หลักการที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยเสนอ
กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเป็น ๓ ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ ๑ ก่อนเข้าสู่โปรแกรม คือ ระยะที่เด็กก่อนเข้ารับบริการ ได้แก่ การส่งต่อ     
การค้นหาและการคัดแยก 
 ระยะที่  ๒ การรับบริการ คือ ระยะที่ เด็กเริ่มเข้ารับบริการ ได้แก่ การตรวจสอบ        
การพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนบริการครอบครัวการปฏิบัติการสอนและการ
ประเมินผล 
 ระยะที่ ๓ การสิ้นสุดการรับบริการ ได้แก่ การส่งต่อไปสู่โปรแกรมใหม่และการจัดที่เรียน
ที่เหมาะสมให้เด็กได้เรียนร่วมในโรงเรียนปกติทั่วไป หรือเรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความ
พิการ 



๙ 

 

 เมื่อพิจารณารูปแบบนี้แล้ว พบว่ามีความสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ซึ่งปรับเป็นขั้นตอนและกิจกรรม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ครู ผู้ปกครองได้น าไปใช้และสื่อสารให้
ตรงกัน จึงได้แยกรูปแบบการให้บริการเป็น ๒ รูปแบบ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน คือ  
 รูปแบบที่ ๑ กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 รูปแบบที่ ๒ กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มท่ีบ้านและชุมชน 
 

๓.๑ กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 เป็นการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่ผู้ เรียนที่ประสงค์มารับบริการที่             
ศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษแต่ละแห่งจะมีระบบการให้บริการ ดังนี้ 

  



๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

บ 
 
แผนภาพที่ ๑.๑ แสดงกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในศูนย์การศึกษาพิเศษ  
  
 

๑. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิการ 
   การสังเกต 
   การสัมภาษณ์ 
   การซักประวัติ 
   การใช้สังคมมิติ 
   การเยี่ยมบ้าน 

 ครูผู้รับผิดชอบ 
 ครทูี่เกี่ยวขอ้ง 
 ผู้ปกครอง 
 ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชน นักวิชาชีพ 

๕. การให้บริการด้วยการจัดกิจกรรมที่ เหมาะสมในการ
ส่งเสริม 
  ทักษะกล้ามเน้ือมัดใหญ่ 
  ทักษะกล้ามเน้ือมัดเล็ก 
  ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
  ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 
  ทักษะทางสังคม 
  ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 
  ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอื่นๆ  

 ครูผู้รับผิดชอบ  
 ครทูี่เกี่ยวขอ้ง 
 พ่อแม่/ผูป้กครอง 
 นักวิชาชีพ 

 ครูผู้รับผิดชอบ  
 ครูที่เกี่ยวขอ้ง 
 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
 นักวิชาชีพ 

๔. การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

๖. การประเมินความก้าวหน้า 
  การสังเกตพฤติกรรมเด็ก  
  การสัมภาษณ์  
  การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็ก  
  แฟ้มผลงานเด็ก  
  การใช้แบบประเมินผลพัฒนาการ  
  การเขียนบันทึก  
  การท าสังคมมิติ  
  แบบทดสอบ   ครผูู้รับผิดชอบ 

 ครูผูเ้กี่ยวขอ้ง 
 นักวิชาชีพ 
 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 

 

๗. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ 
  แบบประเมิน แบบทดสอบ รายงานผลการพัฒนา 

กระบวนการให้บริการ 

๒. การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา /สง่ต่อ 
   แบบทดสอบ 
   แบบคัดกรอง 

 ครูผู้รับผิดชอบ  
 ครทูี่เกี่ยวขอ้ง 
 แพทย์  
 นักวิชาชีพ  พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. การประเมินความสามารถพื้นฐาน 
  แบบประเมิน / แบบทดสอบ 

 ครูผู้รับผิดชอบ  พ่อแม่/ผูป้กครอง 
 ครทูี่เกี่ยวขอ้ง 
 นักวิชาชีพ 

 คณะกรรมการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล  
 



๑๑ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษ  มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
         การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เป็นขั้นตอนแรก
ของกระบวนการให้บริการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และตัดสินใจในการวางแผนการ
ให้บริการ ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมหลายวิธี ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การซักประวัติ สังคมมิติ 
และการเยี่ยมบ้านซึ่งแต่ละวิธีมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑) การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างใส่ใจและมีระเบียบวิธี  เพ่ือวิเคราะห์
หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอ่ืน ซึ่งเหมาะกับการศึกษาพฤติกรรมที่ค่อนข้างลึกซึ้งใน
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและครอบครัว  เพ่ือสนับสนุนหรือขัดแย้งกับข้อมูลที่ได้มาจากการ
บอกเล่า  หรือเป็นข้อมูลที่เสริมความเข้าใจให้ชัดเจนถูกต้องยิ่งขึ้น แต่มีข้อจ ากัดของวิธีการสังเกต คือ 
อาจมีอารมณ์ร่วมมีอคติหรือเข้าข้างกลุ่มที่ศึกษา จะส่งผลต่อความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลได้ การบันทึกผลการสังเกตมักมีลักษณะเป็นการพรรณนา สิ่งที่ควรต้องสังเกต ได้แก่ การกระท า
ของ แต่ละบุคคล แบบแผนการกระท า ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม   

๑.๒) การสัมภาษณ์ คือ การรวบรวมข้อมูลโดยการพบปะ พูดคุย สนทนากับผู้ให้
ข้อมูลโดยตรง ซึ่ งอาจใช้การสัมภาษณ์ ใน ๒ ลักษณะ คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นมาตรฐาน 
Standardized  interview หรือ  Structured interview) หรือการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นมาตรฐาน  
(Unstandardized interview  หรือ  Unstructured interview)  การสัมภาษณ์ทุกลักษณะจะต้องมี
การบันทึกข้อมูลทุกครั้ง จึงจะถือว่าได้ด าเนินการโดยสมบรูณ์  

๑.๓) การซักประวัติ คือ การได้ข้อมูลเบื้องต้นจากการสอบถามร่วมกับแบบสอบ
ประวัติของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษด้านต่างๆ  ซึ่งผู้ซักประวัติจะสอบถามข้อมูลอ่ืนเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากแบบสอบประวัติเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และเที่ยงตรงยิ่งขึ้น ทั้งในด้านทัศนคติ 
ความรู้สึก ความคิดเห็นของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและครอบครัวในปัญหาความต้องการ
ด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เขาก าลังประสบอยู่ การซักประวัติเป็นการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่าง
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและครอบครัวกับครูการศึกษาพิเศษครูผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง
ด้านต่างๆ เช่น นักกายภาพบ าบัด  นักกิจกรรมบ าบัด  ซึ่งต้องอาศัยการมีมนุษยสัมพันธ์ การใช้ภาษา
พูด ภาษากาย สีหน้า ความกระตือรือร้น การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษและครอบครัว  ดังนั้นผู้ซักประวัติต้องจัดสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้มีความ
เป็นเอกเทศ มีความเป็นมิตร หลีกเลี่ยงการแทรกแซง หรือการถูกขัดจังหวะระหว่างด าเนินการมี
ความส าคัญในการซักประวัติ รวมถึงกระบวนการตอบสนองความต่อเนื่องขณะตอบค าถาม รูปแบบ
ของค าถามควรหลีกเลี่ยงค าถามที่มีหลายตัวเลือก หลายค าถาม หลายค าตอบในประโยคเดียวกัน      
ควรเป็นค าถามเปิดเพ่ือให้เกิดความหลากหลายและ หลีกเลี่ยงการถามน าผู้ซักประวัติที่ดีควรเงียบฟัง
ค าตอบ สังเกตอาการหรืออารมณ์ผู้ตอบ โดยมีการกระตุ้นให้เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและ
ครอบครัวตอบค าถามอย่างต่อเนื่อง 

๑.๔) สังคมมิติ คือ การรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้เทคนิคสังคมมิติ  เป็นวิธีการที่ใช้ใน
การศึกษาหาความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกในครอบครัว บุคคลที่เกี่ยวข้อง และชุมชนที่อยู่
รอบตัวเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ



๑๒ 

 

ปรับตัวทางสังคมของเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษและการประสานส่งต่อให้เด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป 

๑.๕) การเยี่ยมบ้าน การเยี่ยมบ้านเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษจะช่วยให้ทราบ
ถึงสภาพปัญหาและความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวให้สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  สภาพครอบครัว และบริบทชุมชน  ซึ่งควรมีการ
วางแผนและก าหนดแนวทางในการเยี่ยมบ้าน  ดังนี้ 

๑.๕.๑) เตรียมแบบบันทึกข้อมูล เช่น แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง แฟ้มหรือ
ข้อมูลเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ข้อมูลเดิมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นัดหมายคณะท างานและ
ครอบครัวล่วงหน้า 

๑.๕.๒) ประสานงานอาสาสมัครในชุมชน และก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานที่
ชัดเจนการไปเยี่ยมบ้าน ควรค านึงถึง ผู้เกี่ยวข้อง  สาระส าคัญ และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๑.๒ แสดงสาระส าคัญและวิธีการเยี่ยมบ้าน 
 

ผู้เกี่ยวข้อง สาระส าคัญ วิธีการ 
พ่อ  แม่  พ่ี 
น้อง ปู่ ย่า ตา 
ยาย และญาติ 

 การดูแลเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ให้
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษช่วยเหลือ
ตน เอ งใน กิ จ วั ต รป ระจ าวั น  เช่ น  ก าร
รับประทานอาหาร การท าความสะอาด
ร่างกาย การสวมเสื้อผ้า  

 การให้การยอมรับ ให้เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็ น พิ เศษมีส่ วนร่วมในกิจกรรมของ
ครอบครัว ให้แสดงความสามารถด้วยตนเอง
โด ย ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ให้ ค ว า ม ช่ ว ย เห ลื อ                 
เมื่ อ เด็ กที่ มี ความต้ องการจ า เป็ น พิ เศษ
ต้องการให้ความส าคัญความรักความอบอุ่น  
เอาใจใส่เหมือนกับเด็กท่ัวไป 

 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
เลี้ยงดูและการช่วยเหลือเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษและ
ครอบครัว 

 สั งเกตสภาพของเด็กที่ มีความ
ต้องการจ าเป็นพิ เศษ  ท่าทีของ
บุคคลในสภาพแวดล้อมในบ้าน
ของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิ เ ศ ษ แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว 
สภาพแวดล้อมในบ้าน นอกบ้าน 
ชุมชนใกล้บ้าน 

เพ่ือนบ้านและ
บุคคลในชุมชน 

 ทัศนคติ  ความรู้สึก และความคิดเห็นต่อ                
เด็ กที่ มี ค ว ามต้ อ งการจ า เป็ น พิ เศษ และ
ครอบครัว 

 การยอมรับ  
 การให้ความช่วยเหลือ  

 สังเกต 
 สัมภาษณ์ 

๒) การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาหรือการส่งต่อ 
การคัดกรองประเภทความพิการ เป็นการคัดกรองโดยใช้แบบคัดกรองคนพิการทาง

การศึกษา ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ และแบบประเมินอ่ืนๆของนักวิชาชีพ ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิด
จะก าหนดประเด็นการตรวจสอบ และเครื่องมือที่ครู นักวิชาชีพ ต้องปฏิบัติพร้อมทั้งประมวลผลการ
คัดกรอง นอกจากนี้ จะต้องศึกษาเอกสารอื่นทีไ่ด้มาจากการวินิจฉัยของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง        



๑๓ 

 

เช่น แพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก เป็นต้น เพ่ือยืนยันผลการคัดกรอง ในกรณีผลการคัดกรองมีข้อสงสัย
และต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วยงานหรือนักวิชาชีพอ่ืน จะต้องมีการส่งต่อ เพ่ือให้ได้รับ         
การวินิจฉัยอย่างละเอียดเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การตรวจวัดระดับการได้ยิน        
การตรวจวัดระดับสติปัญญา เป็นต้น 
 

  ๓) การประเมินความสามารถพื้นฐาน  
      การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน  เป็นการประเมินให้ทราบถึงพัฒนาการด้านต่างๆ  
ของเด็กเพ่ือค้นหาจุดเด่น  จุดด้อย  โดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการตามวัยของเด็กทั่วไป  ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจน             
ให้ค านึงถึงทักษะพ้ืนฐานทั้ง ๖ ทักษะ ซึ่งมีหลักการและกระบวนการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน                   
ที่ส าคัญ ๗ ประการ ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ,  ๒๕๕๑)         
(อ้างถึงใน หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖) ดังนี้ 

๓.๑) นักการศึกษาและนักวิชาชีพควรค านึงถึงกระบวนการประเมิน ๕ ประการนี้
เป็นส าคัญ 

๓.๑.๑) การสังเกตพฤติกรรมเด็กอย่างเป็นระบบ 
๓.๑.๒) การจดบันทึกผลการประเมินในหลายสถานการณ์ 
๓.๑.๓) การวิเคราะห์งานและจัดกระท ากับข้อมูลพฤติกรรมเด็ก 
๓.๑.๔) การแยกแยะความแตกต่างของพฤติกรรมเด็ก 
๓.๑.๕) ระบุวัตถุประสงค์ของการสอนตามสิ่งประเมินได้ 

๓.๒) พฤติกรรมที่ได้จากการสังเกตนั้น อาจมิใช่สาเหตุของปัญหาก็ได้  อย่าด่วน
ตัดสินใจ จากสถานการณ์เดียว 

๓.๓) การสังเกตพฤติกรรม ต้องประเมินทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านสังคม      
ด้านอารมณ์  ด้านสติปัญญา และด้านการปรับตน ไม่ควรแยกประเมินเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 

๓.๔) ในการเปรียบเทียบระดับพัฒนาการที่เบี่ยงเบนไป ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน
เด็กปกติในวัยเดียวกัน 

๓.๕) การประเมินเด็กและการวัดผลเด็ก ควรได้จากการรวบรวมจากการสังเกต
เด็กท่ีบ้านที่คลินิกในโครงการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หรือที่โรงเรียน 

๓.๖) ความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติและวัฒนธรรม สภาพของความจริง ควรน ามา
เป็นข้อพิจารณาด้วย นอกจากนี้บทสัมภาษณ์ของผู้ปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินเด็กด้วย 

๓.๗) ควรประเมินหลายครั้งก่อนที่จะสรุปผล 
ส าหรับหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้จัดแบบประเมินความสามารถพ้ืนฐานที่ครอบคลุมทักษะต่างๆ          
ทั้งจ านวน ๖ ทักษะ ตั้งแต่อายุ ๐-๖ ปี และก าหนดเกณฑ์ความระดับความสามารถ ๕ ระดับ ซึ่งเด็กที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคนที่จะรับบริการจะต้องได้รับการประเมินความสามารถพ้ืนฐานด้วย
แบบประเมินนี้ 
 



๑๔ 

 

 ๔) การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education 
Program : IEP) 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยได้ก าหนด
องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้วางแผนในการจัดบริการ
ตามองค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย  ๑) ข้อมูลทั่วไป ๒) ข้อมูลทางด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ           
๓) ข้อมูลด้านการศึกษา ๔) ข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ๕) การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวาง
แผนการจัดการศึกษาพิเศษ  ๖) ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ๗) คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  และ       
๘) ความเห็นของบิดา มารดา  ผู้ปกครองหรือผู้เรียน การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลต้อง
มีความละเอียด รอบคอบ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส าหรับรายละเอียดให้ศึกษาจากคู่มือการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

 ๕) การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม   
เมื่อก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแล้ว    

เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคลจะได้รับการจัดการเรียนการสอนและบริการอ่ืนๆ ตามที่
ก าหนด โดยครูและนักวิชาชีพจะจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ ส าหรับกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้จัดตามความต้องการจ าเป็นของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและบริบทของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ซึ่งในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม   ควรค านึงถึงอายุจริงของเด็ก สภาพแวดล้อมของ
ครอบครัว ชุมชน และเป้าหมายของช่วงเชื่อมต่อที่ศูนย์การศึกษาพิเศษและพ่อแม่ได้ร่วมกันก าหนด 

 

 ๖) การประเมินความก้าวหน้า   
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนหรือให้บริการ ต้องมีการประเมินผลการจัด

กิจกรรม โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละคน วิธีการประเมิน
ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของกิจกรรม เช่น หากกิจกรรมก าหนดให้เด็กปฏิบัติ แสดงว่าการประเมินจะเน้น
การปฏิบัติของเด็กซึ่งผู้สอนจะใช้การสังเกตหรือการทดสอบก็ได้  ในการประเมินแต่ละครั้งจะต้องมี
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาสรุปความก้าวหน้าของเด็กและการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ตลอดจนมีการรายงานความก้าวหน้าโดยมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล และร่วมตัดสินใจในการทบทวนและปรับแผนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นเฉพาะบุคคล ซึ่งควรประเมินเพ่ือ
ทบทวนและปรับแผนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 

 ๗) การนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและการส่งต่อ 
 การนิเทศ เป็นการให้ความช่วยเหลือ แนะน าครู นักวิชาชีพ ในการจัดการเรียนการ

สอนและให้บริการ เพ่ือให้ เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ส่วนการก ากับติดตาม เป็นการตรวจสอบการจัดบริการให้เป็นไปตามระยะเวลา 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น การจัดโปรแกรม การได้รับและใช้ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และ
ความช่วยเหลือ อ่ืนใดทางการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ เป็นต้น 



๑๕ 

 

๓.๒ กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มท่ีบ้านและชุมชน 
 ผู้ปกครองและชุมชนที่ไม่สามารถส่งผู้เรียนเข้ารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ    
จะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่บ้านและชุมชน 
ซึ่งผู้เรียนจะต้องได้รับการลงทะเบียนเป็นนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ  โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
ได้จัดผู้รับผิดชอบกระจายอยู่ทุกอ าเภอในการท างานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดบริการให้จัด 
ด าเนินการตามแผนภูมิ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
  

กระบวนการให้บริการ ผู้รับผิดชอบ 

๒. การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา /สง่ต่อ 
   แบบทดสอบ 
   แบบคัดกรอง 

 ครูการศึกษาพิเศษ  พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
 แพทย์  
 นักวิชาชีพ  

๓. การประเมินความสามารถพื้นฐาน 
  แบบประเมิน / แบบทดสอบ 

๕. การให้บริการด้วยการจัดกิจกรรมที่ เหมาะสมในการ
ส่งเสริม 
  ทักษะกล้ามเน้ือมัดใหญ่ 
  ทักษะกล้ามเน้ือมัดเล็ก 
  ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
  ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 
  ทักษะทางสังคม 
  ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 
  ครูการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 ชุมชน 
 นักวิชาชีพ 

๑. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิการ 
   การสังเกต 
   การสัมภาษณ์ 
   การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   

๔. การจัดท าแผน 
๔.๑ การจัดท าแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
๔.๒ การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 ครูการศึกษาพิเศษ 
 พ่อแม่/ผูป้กครอง 
 ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชน นักวิชาชีพ 

 ครูการศึกษาพิเศษ 
 นักวิชาชีพ 
 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 

๖. การประเมินความก้าวหน้า 
  การสังเกตพฤติกรรมเด็ก  
  การสัมภาษณ์  
  แฟ้มผลงานเด็ก  
  

 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
 

 การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 การทดสอบ 
 การประเมินพัฒนาการ 
 

 ครูการศึกษาพิเศษ 
 นักวิชาชีพ 
 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
 

 ครูการศึกษาพิเศษ 
 นักสหวิชาชีพ 
 

๗. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ 
  แบบประเมิน แบบทดสอบ รายงานผลการพัฒนา 

 คณะกรรมการจัดท าแผนให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
 คณะกรรมการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

 ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอื่นๆ 
 กิจกรรมพัฒนาเด็ก 
 การช่วยเหลือครอบครัว 

 การปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน 
 การร่วมกิจกรรมในชุมชน 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ชุมชน 
 

 พ่อแม่/ผูป้กครอง 
 

แผนภาพที่ ๑.๒ แสดงกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่บ้านและชุมชน 



๑๗ 

 

 ขั้นตอนการด าเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษที่บ้านและชุมชน มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
         การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการด าเนินการที่บ้านและชุมชนที่เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษอาศัยอยู่ การเก็บข้อมูล ด าเนินการได้หลายวิธีเช่นเดียวกับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ปกครองและการสนับสนุน
จากศูนย์การศึกษาพิเศษ อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้หากการท างานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและ    
ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ข้อมูลไม่เพียงพอ  จะส่งผลต่อการวางแผนการจัดบริการในขั้นต่อๆไป  ฉะนั้น
จึงต้องศึกษาวิธีการและรายละเอียดจากการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในศูนย์และน ามา
ประยุกต์ใช้ 
 ๒) การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาหรือการส่งต่อ 
  การคัดกรองประเภทความพิการ ให้ด าเนินการเหมือนกับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษที่มารับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  ๓) การประเมินความสามารถพื้นฐาน 
   การประเมินความสามารถพ้ืนฐานของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษโดยครู     
ให้ใช้หลักการและวิธีการเดียวกับการประเมินความสามารถพ้ืนฐานเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
มารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ แต่ส าหรับผู้ปกครองให้ใช้วิธีการสังเกตตามสภาพจริง โดยใช้แบบ
ประเมินความสามารถพ้ืนฐานส าหรับผู้ปกครอง 
   การประเมินความต้องการของผู้ปกครองให้ ใช้แบบสัมภาษณ์ ที่ พัฒนาขึ้น              
ซึ่งประกอบด้วย ๑) สภาพครอบครัว ๒) จุดเด่นของครอบครัวที่เอ้ือต่อการพัฒนาคนพิการ ๓) จุดด้อย
ของครอบครัวที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคนพิการ ๔) ความต้องการส าหรับครอบครัว ข้อมูลทีได้จาก
การสัมภาษณ์จะน าไปใช้ในการจัดท าแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวต่อไป 
 ๔) การจัดท าแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( Individualized Family 
Service  Plan : IFSP)   
  คณะกรรมการจัดท าแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวจะร่วมด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาตั้งแต่ ขั้นตอนที่ ๑ จนถึง ขั้นตอนที่ ๓ หลังจากนั้นร่วมกันวางแผนการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยน าความต้องการการ
ช่วยเหลือของครอบครัวมาจัดล าดับความส าคัญ ที่จะท าให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจสามารถดูแล
บุตรหลานของตนเอง เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมาย และกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว 
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษอายุแรกเกิดถึง ๖ ปี ให้น าข้อมูลความต้องการจ าเป็นมา
จัดล าดับความส าคัญ โดยความเห็นชอบของผู้ปกครอง เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ดังนั้น ความ
ต้องการของครอบครัว และความต้องการจ าเป็นของเด็กในแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
จึงต้องมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  
 ๕) การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม   
  ผู้ปกครองจะให้บริการด้วยกิจกรรมต่างๆแก่ เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
โดยตรง ตามแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ส่วนครู และศูนย์การศึกษาพิเศษจะ
ให้บริการทั้งโดยอ้อมและโดยตรง ในการให้การช่วยเหลือโดยอ้อม ครูจะมีหน้าที่ประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงาน และชุมชน รวมถึงการส่งต่อในการให้การช่วยเหลือและสนับสนุนครอบครัวใน



๑๘ 

 

การจัดบริการ ส่วนการให้บริการโดยตรง ได้แก่ การให้ความรู้ การสนับสนุนสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ทุนการศึกษา การปรับสภาพแวดล้อมบ้าน เป็นต้น  
 ๖) การประเมินความก้าวหน้า   
  ครูและผู้ปกครอง จะช่วยกันประเมินความก้าวหน้า โดยครูใช้วิธีการเดียวกับการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในศูนย์ โดยใช้แบบประเมิน
ความก้าวหน้าการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ด้านเด็ก ด้านผู้ให้บริการ/ครอบครัว ด้าน
สิ่งแวดล้อมและชุมชน แต่ผู้ปกครองสามารถใช้การประเมินตามสภาพจริงในกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้นที่
บ้านและในชุมชน  
 ๗) การนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและการส่งต่อ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษจะให้การช่วยเหลือ แนะน าแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองในการจัดบริการ
ในด้านการจัดกิจกรรม การปรับสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและการใช้สื่อ สิ่งอ านวยความ
สะดวก พร้อมทั้งติดตามการได้รับบริการต่างๆที่ประสานงาน เพ่ือให้ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือ 
ส าหรับการประเมินผลให้ครูและผู้ปกครองร่วมกันประเมินผล โดยใช้แบบประเมินความก้าวหน้าการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนา 
      

 กล่าวโดยสรุปว่า การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
จะต้องมีการประเมินตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและความ
ต้องการของครอบครัว เพ่ือให้เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการดูแล และประสบการณ์ที่ดี
ที่สุดจากพ่อ แม่ ครอบครัว ครู คณะสหวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม    
ทั้งท่ีบ้านและศูนย์การศึกษาพิเศษ  
 



บทท่ี ๒ 

หลักสูตรส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม 
ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

๑. สำระส ำคัญ 

 หลักสูตรส ำหรับเด็กท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘ มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ดังนี้ 

๑.๑ หลักกำร 
    หลักสูตรส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์กำรศึกษำ

พิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘ มีหลักกำรส ำคัญ ดังนี้ 
๑.๑.๑ จัดกำรศึกษำโดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ    

    ๑.๑.๒ พัฒนำเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษโดยองค์รวมด้วยรูปแบบและ
กระบวนกำรที่หลำกหลำยผ่ำนกิจกรรมที่เหมำะสมกับวัยและพัฒนำกำร โดยใช้แผนให้บริกำร
ช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะของเด็กพิกำรและครอบครัว      
          ๑.๑.๓ จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้เด็กพิกำรสำมำรถด ำรงชีวิตได้เต็มศักยภำพ
อย่ำงมีควำมสุข และมีคุณภำพชีวิตที่ดี     

๑.๑.๔ เลือกใช้เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลือ
อ่ืนใดทำงกำรศึกษำ ให้ตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล 

๑.๑.๕ เน้นกำรมีส่วนร่วมกับครอบครัว คณะสหวิชำชีพ สถำนศึกษำ ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ในกำรพฒันำเด็กพิกำร            

๑.๑.๖ ประเมินผลกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องและน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับ
และทบทวนแผนเพื่อพัฒนำเด็กพิกำร  

๑.๒ จุดหมำย 
มุ่งพัฒนำเด็กพิกำรตั้งแต่แรกเกิดหรือพบควำมพิกำรให้สำมำรถพัฒนำได้เทียบเท่ำ                      

หรือใกล้เคียงกับเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน และส่งเสริมครอบครัวให้สำมำรถเลี้ยงดูพัฒนำเด็กพิกำร
เพ่ือให้เด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำตำมที่ก ำหนดในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลและแผนให้บริกำร
ชว่ยเหลือเฉพำะครอบครัว ให้มีศักยภำพพ่ึงพำตนเองได้ และมีคุณภำพชีวิตที่ดีเต็มศักยภำพของแต่ละ
บุคคล 

๑.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์กำรศึกษำ

พิเศษฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘ ได้ก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 



๒๐ 

 

๑.๓.๑ ร่ำงกำยเจริญเติมโตและมีสุขนิสัยที่ดี 
๑.๓.๒ กล้ำมเนื้อมัดใหญ่และกล้ำมเนื้อมัดเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่ำงสัมพันธ์กัน 
๑.๓.๓ ร่ำเริง แจ่มใส มีควำมสุข และมีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๑.๓.๔ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีควำมรับผิดชอบ 
๑.๓.๕ ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภำพ 
๑.๓.๖ สนใจต่อกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว 
๑.๓.๗ เล่นและท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๑.๓.๘ สื่อสำรด้วยภำษำหรือวิธีกำรอ่ืนได้ 
๑.๓.๙ มีควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำได้เต็มศักยภำพ 
๑.๓.๑๐ มีควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันได้เต็มศักยภำพ 
 

๑.๔ โครงสร้ำงหลักสูตร 
กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร ตำมหลักสูตรส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็น

พิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘ จ ำเป็นต้องค ำนึงถึง
โครงสร้ำงหลักสูตร ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ร่างกายเจริญเติบโตและมสีุขนิสัยที่ดี ๖. สนใจต่อการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ รอบตัว 
๒. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนือ้มัดเล็กแข็งแรงและใช้ได้
อย่างสัมพันธ์กัน 

๗. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อืน่ได ้
๘. สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอืน่ได้   

๓. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมคีวามรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 

๙. มีความสามารถในการคดิและการแก้ปัญหาไดเ้ต็ม
ศักยภาพ 

๔. มีคณุธรรม จรยิธรรม มีวินัยในตนเองและมคีวามรับผิดชอบ 
๕. ช่วยเหลือตนเองไดเ้ต็มศักยภาพ 

๑๐. มคีวามสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันไดเ้ต็ม
ศักยภาพ 

ทักษะกำรเรียนรู้ 

กลุ่มทักษะพื้นฐำน กลุ่มทักษะจ ำเปน็เฉพำะควำมพิกำรหรือทักษะจ ำเป็นอื่นๆ  

- กลุ่มทักษะกล้ำมเนื้อมัดใหญ ่
- กลุ่มทักษะกล้ำมเนื้อมัดเล็ก 
- กลุ่มทักษะกำรช่วยเหลือตนเองใน

ชีวิตประจ ำวัน 
- กลุ่มทักษะกำรรบัรู้และแสดงออกทำง

ภำษำ 
- กลุ่มทักษะทำงสังคม 
- กลุ่มทักษะทำงสติปญัญำหรือกำรเตรียม

ควำมพร้อมทำงวิชำกำร 

- กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น 
- กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้

ยิน 
- กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำง

สติปัญญำ 
- กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย  
  หรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ 
- กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำร

เรียนรู ้
- กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูด 
  และภำษำ 
- กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำง

พฤติกรรมหรืออำรมณ ์
- กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กออทิสติก 
- กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กพิกำรซ้อน 

เวลำเรียน  ตำมอำยุจริงตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี และยดืหยุ่นตำมควำมพร้อม พัฒนำกำรและศักยภำพของเด็กพิกำร 
              ตำมประเภทและสภำพควำมพิกำรของแต่ละบุคคล ถึง ๘ ปี 
                

 
 

 
 
 
 

แผนภำพที่ ๒.๑ โครงสร้ำงหลักสูตร 
 
 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   กิจกรรมนันทนำกำร กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมทัศนศึกษำ  
                              กิจกรรมบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กิจกรรมเสรมิทักษะ                            
                              กิจกรรมอื่นๆตำมควำมเหมำะสม                                                                                        

ฯลฯ 



๒๒ 

 

๑.๕ ทักษะกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือกลุ่มทักษะพ้ืนฐำนและกลุ่มทักษะจ ำเป็น
เฉพำะควำมพิกำรหรือทักษะจ ำเป็นอื่นๆ (รำยละเอียดหน้ำ ๒๒) 

๑.๖ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนำศักยภำพ       
ตำมประเภทและสภำพควำมพิกำร  ตำมบริบทหรือควำมพร้อมของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  ทั้งนี้ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดขอบข่ำยกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ซึ่งศูนย์
กำรศึกษำพิเศษสำมำรถน ำมำปรับใช้และด ำเนินกำรในรูปแบบกิจกรรม โครงกำร หรือกำรบูรณำกำร
กิจกรรม ดังสำระส ำคัญต่อไปนี้ 

๑.๖.๑ กิจกรรมนันทนำกำร เป็นกิจกรรมที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ จัดเพ่ิมเติมจำก
กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำรตำมที่ระบุไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล เช่น กิจกรรม
ดนตรี กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมกีฬำ เป็นต้น ส่วนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว อำจจัด
กิจกรรมตำมควำมสนใจของเด็กและสภำพควำมพิกำรภำยใต้บริบทของครอบครัว เช่น กำรฟังเพลง
จำกวิทยุ จำกโทรทัศน์ ร่วมงำนนันทนำกำรในชุมชน เป็นต้น  

๑.๖.๒ กิจกรรมคุณธรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กพิกำรมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยมที่ดีงำม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น กิจกรรมทำงศำสนำวัฒนธรรมและประเพณี กิจกรรม
ทำงวิชำกำร กิจกรรมทำงสังคม กิจกรรมกำรรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสำธำรณะ เป็นต้น ส่วนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว อำจมีกำรจัด
กิจกรรมตำมควำมสนใจของเด็กและสภำพควำมพิกำรภำยใต้บริบทของครอบครัว เช่น กำรสวดมนต์ 
ฟังหรือดูนิทำนธรรมะ เป็นต้น 

๑.๖.๓ กิจกรรมทัศนศึกษำ เป็นกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สภำพแวดล้อมทำง
ภูมิศำสตร์และประวัติศำสตร์ของชุมชน ท้องถิ่น ชำติและกลุ่มประเทศอำเซียน และทัศนศึกษำตำม
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ตรงให้กับเด็กพิกำรเพ่ิมเติมจำกที่ระบุไว้ในแผนกำรจัด
กำรศึกษำเฉพำะบุคคล  เช่น ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กิจกรรมกระเตงน้องท่องสวนสัตว์             
เป็นต้น ส่วนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว อำจมีกำรจัดกิจกรรมตำมควำมสนใจของเด็ก
และสภำพควำมพิกำรภำยใต้บริบทของครอบครัว เช่น ดูภำพสถำนที่ท่องเที่ยวจำกหนังสือ             
จำกรำยกำรโทรทัศน์ เป็นต้น  

๑.๖.๔ กิจกรรมบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นกิจกรรม                         
กำรให้บริกำรแก่เด็ก หรือผู้ปกครอง เช่น กำรให้บริกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต                       
กำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์ในกำรจัดท ำสื่อ กำรบริกำรสืบค้นผลงำนของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ                   
ผ่ำนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส่วนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว อำจมีกำรจัดกิจกรรมตำม
ควำมสนใจของเด็กและสภำพควำมพิกำรภำยใต้บริบทของครอบครัว 

๑.๖.๕ กิจกรรมเสริมทักษะ เป็นกิจกรรมที่มีเป้ำหมำยเพื่อป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟูควำม
เสื่อมสภำพของร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ ส่งเสริมกำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงบวก เพ่ือลด
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ได้แก่ บริกำรสอนเสริม กิจกรรมทำงวิชำกำร กิจกรรมบ ำบัด กำยภำพบ ำบัด 
อรรถบ ำบัด จิตวิทยำ ธำรำบ ำบัดอำชำบ ำบัด ช้ำงบ ำบัด กระบือบ ำบัด สัตว์ เลี้ ยงบ ำบัด                      
(Pet Therapy) ได้แก่ กระต่ำยบ ำบัด ปลำบ ำบัด แมวบ ำบัด สุนัขบ ำบัด เป็นต้น 

๑.๖.๖  กิจกรรมอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม  



๒๓ 

 

๑.๗  เวลำเรียน ให้ใช้เวลำเรียนที่สอดคล้องกับอำยุจริงของเด็กพิกำร คืออำยุตั้งแต่แรก
เกิดถึง ๖ ปี โดยกำรจัดโปรแกรมของเด็กพิกำรแต่ละบุคคลให้ขึ้นอยู่กับควำมพร้อม พัฒนำกำรและ
ศักยภำพ ตำมประเภทและสภำพควำมพิกำรของแต่ละบุคคล ในกรณีเด็กพิกำรอำยุเกิน ๖ ปี และ
สถำนศึกษำพิจำรณำว่ำ ควรจะได้รับกำรพัฒนำด้ำนพัฒนำกำรต่อเนื่อง เพ่ือให้มีควำมพร้อมส ำหรับ
กำรจัดช่วงเชื่อมต่อ ก็สำมำรถยืดหยุ่นเวลำเรียนได้จนถึงอำยุจริง ๘ ปี ส ำหรับเด็กพิกำรที่อำยุเกิน ๘ ปี 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษควรจะจัดหลักสูตรที่มุ่งพัฒนำ ให้ผู้เรียนสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในชุมชนตำม
เป้ำหมำยทีผู่้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวำงแผนเพื่อให้ผู้เรียนได้ด ำรงชีวิตในสังคมต่อไป 
 ๑.๘ กลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่มเป้ำหมำยตำมหลักสูตรกำรให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส ำหรับเด็กพิกำร             
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ฉบับปรังปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
ก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิกำรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้  

๑) บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียกำรเห็นตั้งแต่ระดับ
เล็กน้อยจนถึงตำบอดสนิท ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 

๑.๑) คนตำบอด หมำยถึง บุคคลที่สูญเสียกำรเห็นมำก จนต้องใช้สื่อสัมผัสและ
สื่อเสียงหำกตรวจวัดควำมชัดของสำยตำข้ำงดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๖๐  (๖/๖๐) หรือ 
๒๐ ส่วน ๒๐๐(๒๐/๒๐๐) จนถึงไม่สำมำรถรับรู้เรื่องแสง 

๑.๒) คนเห็นเลือนรำง หมำยถึง บุคคลที่สูญเสียกำรเห็น แต่ยังสำมำรถอ่ำน
อักษรตัวพิมพ์ขยำยใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำร หรือเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หำก
วัดควำมชัดเจนของสำยตำข้ำงดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๑๘ (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐ 
(๒๐/๗๐) 

๒) บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียกำรได้ยินตั้งแต่
ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๒.๑) คนหูหนวก หมำยถึง บุคคลที่สูญเสียกำรได้ยินมำกจนไม่สำมำรถเข้ำใจ
กำรพูดผ่ำนทำงกำรได้ยินไม่ว่ำจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหำกตรวจกำรได้ยินจะมีกำร
สูญเสียกำรได้ยิน ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป 

๒.๒) คนหูตึง หมำยถึง บุคคลที่มีกำรได้ยินเหลืออยู่ เพียงพอที่จะได้ยิน       
กำรพูดผ่ำนทำงกำรได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหำกตรวจวัดกำรได้ยินจะมีกำรสูญเสียกำร
ได้ยินน้อยกว่ำ ๙๐ เดซิเบลลงมำถึง ๒๖ เดซิเบล 

๓) บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ได้แก่ บุคคลที่มีควำมจ ำกัดอย่ำงชัดเจน
ในกำรปฏิบัติตนในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพำะ คือ ควำมสำมำรถทำงสติปัญญำต่ ำกว่ำเกณฑ์เฉลี่ย
อย่ำงมีนัยส ำคัญร่วมกับควำมจ ำกัดของทักษะกำรปรับตัวอีกอย่ำงน้อย ๒ ทักษะจำก ๑๐ ทักษะ ได้แก่ 
กำรสื่อควำมหมำย กำรดูแลตนเอง กำรด ำรงชีวิตภำยในบ้ำนทักษะทำงสังคม/กำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
กำรรู้จักใช้ทรัพยำกรในชุมชน กำรรู้จักดูแลควบคุมตนเอง กำรน ำควำมรู้มำใช้ในชีวิ ตประจ ำวันกำร
ท ำงำน กำรใช้เวลำว่ำง กำรรักษำสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอำกำรดังกล่ำวก่อน
อำยุ ๑๘ ปี 



๒๔ 

 

๔) บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ                        
ซ่ึงแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 

๔.๑) บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มี
อวัยวะไม่สมส่วนหรือขำดหำยไป กระดูกหรือกล้ำมเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในกำรเคลื่อนไหวควำม
บกพร่องดังกล่ำวอำจเกิดจำกโรคทำงระบบประสำท โรคของระบบกล้ำมเนื้อและกระดูก กำรไม่
สมประกอบ มำแต่ก ำเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ 

๔.๒) บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงสุขภำพ ได้แก่ บุคคลที่มีควำมเจ็บป่วยเรื้อรัง
หรือมีโรคประจ ำตัวซึ่งจ ำเป็นต้องได้รับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ซึ่งมีผล
ท ำให้เกิดควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรศึกษำพิเศษ 

๕) บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มีควำมผิดปกติในกำร
ท ำงำนของสมองบำงส่วนที่แสดงถึงควำมบกพร่องในกระบวนกำรเรียนรู้ที่อำจเกิดขึ้นเฉพำะ
ควำมสำมำรถด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน คือ กำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดค ำนวณ ซึ่ งไม่สำมำรถ
เรียนรู้ในด้ำนที่บกพร่องได้ ทั้งท่ีมีระดับสติปัญญำปกติ 

๖) บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ ได้แก่ บุคคลที่มีควำมบกพร่อง
ในกำรเปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตรำควำมเร็วและจังหวะกำรพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มีควำม
บกพร่องในเรื่องควำมเข้ำใจหรือกำรใช้ภำษำพูด  กำรเขียนหรือระบบสัญลักษณ์ อ่ืนที่ ใช้                        
ในกำรติดต่อสื่อสำร ซึ่งอำจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหำและหน้ำที่ของภำษำ 

๗) บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์ ได้แก่ บุคคลที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจำกปกติเป็นอย่ำงมำก และปัญหำทำงพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจำก
ควำมบกพร่องหรือควำมผิดปกติทำงจิตใจหรือสมองในส่วนของกำรรับรู้ อำรมณ์หรือควำมคิด เช่น โรค
จิตเภท โรคซึมเศร้ำ โรคสมองเสื่อม เป็นต้น 

๘) บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีควำมผิดปกติของระบบกำรท ำงำนของสมอง
บำงส่วนซึ่งส่งผลต่อควำมบกพร่องทำงพัฒนำกำรด้ำนภำษำ ด้ำนสังคมและกำรปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม 
และมีข้อจ ำกัดด้ำนพฤติกรรม หรือมีควำมสนใจจ ำกัดเฉพำะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยควำมผิดปกตินั้น
ค้นพบได้ก่อนอำยุ  ๓๐ เดือน 

๙) บุคคลพิกำรซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภำพควำมบกพร่องหรือควำมพิกำรมำกกว่ำ
หนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน 
 

๒. ทักษะกำรเรียนรู้  

ทักษะกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จ ำแนกเป็นกลุ่ม
ทักษะพ้ืนฐำนและกลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมพิกำร ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๑ กลุ่มทักษะพื้นฐำน เป็นทักษะที่จ ำเป็นที่ครอบคลุมพัฒนำกำร ๔ ด้ำนและ
ประสบกำรณ์ส ำคัญในกำรพัฒนำเด็กพิกำรจ ำแนกเป็น ๖ กลุ่มทักษะ ได้แก่  

๑)  กลุ่มทักษะกล้ำมเนื้อมัดใหญ่  เป็นพัฒนำกำรด้ำนกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ที่สัมพันธ์
กับช่วงอำยุจริงของบุคคลที่มุ่งพัฒนำควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อและกำรใช้งำนตำมบทบำท หน้ำที่



๒๕ 

 

ประกอบด้วย กำรเคลื่อนไหวในท่ำนอน กำรคืบ กำรคลำน กำรนั่ง กำรยืน กำรเดิน กำรวิ่ง กำร
กระโดด และกำรรับส่งลูกบอล ประกอบด้วยทักษะ ๑) กำรเคลื่อนไหวในท่ำนอน ๒) กำรคืบและกำร
คลำน ๓) กำรนั่ง ๔) กำรยืน ๕) กำรเดิน ๖) กำรวิ่ง ๗) กำรกระโดด ๘) กำรรับส่งลูกบอล 

 
ตำรำงที่ ๒.๑ แสดงเนื้อหำและพัฒนำกำรที่คำดหวังของกลุ่มทักษะกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการที่คาดหวัง 
๑.การ
เคลื่อนไหวใน
ท่านอน 
 

๑.๑ การเคลื่อนไหวใน
ท่านอนหงาย 

๑.๑.๑ สามารถควบคุมศีรษะและลูกตาตามเป้าหมาย
ได้ 
๑.๑.๒ สามารถควบคุมศีรษะให้อยู่ในแนวกึ่งกลางได้ 

๑.๑.๓ สามารถควบคุมศีรษะเมื่อยกล าตัวขึ้นจากท่า
นอนหงายได้ 
๑.๑.๔ สามารถเคลื่อนไหวแขนได้ 
๑.๑.๕ สามารถเคลื่อนไหวขาได้ 

 ๑.๒ การพลิกตะแคงตัว ๑.๒.๑ สามารถพลิกตะแคงซ้าย-ขวาได้ 
  ๑.๒.๒ สามารถพลิกตะแคงตัวคว่ าและหงายได้ 
 ๑.๓ การเคลื่อนไหวใน

ท่านอนคว่ า 
๑.๓.๑ สามารถยกศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งขณะนอน
คว่ าได้ 

  ๑.๓.๒ สามารถชันคอได้ 
๒. การคืบและ ๒.๑ การคืบ  ๒.๑.๑ สามารถคืบได้  
การคลาน ๒.๒ การคลาน ๒.๒.๑ สามารถคลานได้ 
๓. การนั่ง ๓.๑ การเปลี่ยนท่านอน

ตะแคงเป็นนั่ง 
๓.๑.๑ สามารถเปลี่ยนท่านอนตะแคงเป็นนั่งได้ 

 ๓.๒ การนั่งทรงตัวอยู่กับ
ที่บนพ้ืน(Static  

๓.๒.๑ สามารถควบคุมศีรษะให้ตั้งตรง(ในท่านั่งโดย
ผู้อื่นช่วยเหลือ)ได้ 

 balance) ๓.๒.๒ สามารถนั่งโดยใช้มือทั้งสองข้างยันพื้นได้ 
  ๓.๒.๓ สามารถนั่งโดยใช้มือ1ข้างยันพื้นได้ 
  ๓.๒.๔ สามารถนั่งได้อย่างอิสระ 
 ๓.๓ การนั่งทรงตัวบน

พ้ืนโดยมีการถ่ายน้ าหนัก 
๓.๓.๑ สามารถเอ้ือมมือหยิบวัตถุทางด้านหน้าได้ใน
ท่านั่ง 

 
 

(Dynamic balance) ๓.๓.๒ สามารถเอ้ือมมือหยิบวัตถุทางด้านข้างได้ในท่า
นั่ง 

  ๓.๓.๓ สามารถเอ้ือมมือหยิบวัตถุจากที่สูงได้ในท่านั่ง 
  ๓.๓.๔ สามารถเอ้ียวตัวใช้มือเล่นอย่างอิสระในท่านั่ง

ได้ 
 



๒๖ 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการที่คาดหวัง 
 ๓.๔  การนั่งทรงตัวบน  ๓.๔.๑ สามารถนั่งเก้าอ้ีโดยมีการช่วยเหลือได้ 
 เก้าอ้ี (Static balance) ๓.๔.๒ สามารถนั่งเก้าอ้ีได้อย่างอิสระ 
 ๓.๕  การนั่งทรงตัวบน

เก้าอ้ีโดยมีการถ่าย  
๓.๕.๑ สามารถนั่งบนเก้าอ้ีแล้วเอ้ือมมือหยิบวัตถุ
ทางด้านหน้าได้  

 น้ าหนัก (Dynamic 
balance) 

๓.๕.๒ สามารถนั่งบนเก้าอ้ีแล้วเอ้ือมมือหยิบวัตถุ
ทางด้านข้างได้ 

  ๓.๕.๓ สามารถนั่งบนเก้าอ้ีแล้วเอ้ือมมือหยิบวัตถุจาก
ที่สูงได้  

  ๓.๕.๔ สามารถนั่งบนเก้าอ้ีแล้วเอ้ือมมือหยิบวัตถุที่อยู่
ระดับต่ าได้  

  ๓.๕.๕  สามารถนั่งบนเก้าอ้ีแล้วเอ้ือมมือหยิบวัตถุ
ทางด้านหลังได้ 

  ๓.๕.๖ สามารถเอ้ียวตัวและใช้มือหยิบของเล่นอย่าง
อิสระในท่านั่งได้ 

๔.การยืน ๔.๑ การทรงตัวในท่ายืน  ๔.๑.๑ สามารถยืนโดยอิสระด้วยขาสองข้างได้ 
 ๒ ขา ๔.๑.๒ สามารถลุกขึ้นยืนจากเก้าอ้ีได้ 
  ๔.๑.๓ สามารถลุกขึ้นยืนจากพ้ืนได ้

 ๔.๒  การทรงตัวในท่า
ยืนขาเดียว 

๔.๒.๑ สามารถยืนทรงตัวขาเดียวตามเวลาที่ก าหนด
ได ้
 

๕.การเดิน ๕.๑ การเกาะเดิน ๕.๑.๑ สามารถเกาะเดินไปด้านข้างได้ 
  ๕.๑.๒ สามารถเกาะเดินไปด้านหน้าได้ 
 ๕.๒ การเดินด้วยตนเอง ๕.๒.๑ สามารถเดินได้ 
  ๕.๒.๒ สามารถเดินข้ามสิ่งกีดขวางได้ 
  ๕.๒.๓ สามารถเดินต่อส้นเท้าตามระยะทางที่ก าหนด

ได้ 
  ๕.๒.๔ สามารถเดินบนเส้นตรงได้ 
  ๕.๒.๕ สามารถเดินบนคานทรงตัวได้ 
 ๕.๓ การเดินขึ้น-ลง

บันได 
 

๕.๓.๑ สามารถเดินขึ้น-ลงบันไดโดยจับราวบันได 
แบบพักเท้าได้ 

  ๕.๓.๒ สามารถเดินขึ้น-ลงบันไดโดยจับราวบันได 
แบบสลับเท้าได้ 

  ๕.๓.๓ สามารถเดินขึ้น-ลงบันไดโดยไม่จับราวบันได 
แบบพักเท้าได้ 



๒๗ 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการที่คาดหวัง 
  ๕.๓.๔ สามารถเดินขึ้น-ลงบันไดโดยไม่จับราวบันได 

แบบสลับเท้าได้ 
๖.  การวิ่ง ๖.๑ การวิ่งอยู่กับที่ ๖.๑.๑ สามารถวิ่งอยู่กับที่ได้ 
 ๖.๒ การวิ่งไปข้างหน้า ๖.๒.๑ สามารถวิ่งไปข้างหน้าได้ 
 ๖.๓ วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง ๖.๓.๑ สามารถวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางได้ 
 ๖.๔  วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด

ขวาง 
๖.๔.๑ สามารถวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ 

 ๖.๕ วิ่งอย่างมีจุดหมาย ๖.๕.๑ สามารถวิ่งอย่างมีเป้าหมายได้ 
๗.  การ ๗.๑ การกระโดด ๒ ขา ๗.๑.1 สามารถกระโดดโดยช่วยพยุงได้ 
กระโดด อยู่กับที่ ๗.๑.๒ สามารถกระโดดเองโดยเท้าทั้งสองลอยจากพ้ืน

ได้ 
  ๗.๑.๓ สามารถกระโดดสองขาอยู่กับที่ได้อย่าง

ต่อเนื่อง 
 ๗.๒ กระโดด ๒ ขาไปใน ๗.๒.๑ สามารถกระโดดไปด้านหน้าโดยช่วยพยุงได้ 
 ทิศทางต่าง ๆ ๗.๒.๒ สามารถกระโดดไปด้านหน้าได้ 
  ๗.๒.๓ สามารถกระโดดไปด้านข้างได้ 
  ๗.๒.๔ สามารถกระโดดถอยหลังได้ 
  ๗.๒.๕ สามารถกระโดดจากท่ีสูงลงพ้ืนที่ต่ ากว่าได้ 
  ๗.๒.๖ สามารถกระโดดจากท่ีต่ าขึ้นสู่ที่สูงได้ 
  ๗.๒.๗ สามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้ 
 ๗.๓ กระโดดขาเดียว ๗.๓.๑ สามารถกระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้ 
  ๗.๓.๒ สามารถกระโดดขาเดียวไปในทิศทางต่างๆ ได้

ติดต่อกัน 
๘. การรับส่ง ๘.๑ การส่งลูกบอล ๘.๑.๑ สามารถกลิ้งลูกบอลขณะอยู่ในท่านั่งได้  
ลูกบอล  ๘.๑.๒ สามารถโยนลูกบอลได้  
 ๘.๒  การรับลูกบอล ๘.๒.๑ สามารถรับลูกบอลได้  

 
๒)  กลุ่มทักษะกล้ำมเนื้อมัดเล็ก เป็นพัฒนำกำรด้ำนกล้ำมเนื้อมัดเล็กที่สัมพันธ์

กับช่วงอำยุจริงของบุคคลที่มุ่งพัฒนำให้แข็งแรงและใช้งำนได้อย่ำงประสำนสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย           
กำรมอง กำรใช้มือในกำรท ำกิจกรรม กำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงตำกับมือ และกำรเคลื่อนไหวอวัยวะ
ที่ใช้ในกำรพูด ประกอบด้วยทักษะ ๑) กำรมอง ๒) กำรใช้มือ ๓) กำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงตำกับมือ 
๔) กำรเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในกำรพูด 

 



๒๘ 

 

ตำรำงที่ ๒.๒ แสดงเนื้อหำและพัฒนำกำรที่คำดหวังของกลุ่มทักษะกล้ำมเนื้อมัดเล็ก 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการที่คาดหวัง 
๑.การมอง ๑.๑ การมองสบตา ๑.๑.๑ สามารถสบตากับผู้อ่ืนที่อยู่ตรงหน้า ได้ตาม

เวลาที่ก าหนด 
 ๑.๒ การจ้องมองวัตถุ ๑.๒.๑ สามารถจ้องมองสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าได้ตาม

เวลาที่ก าหนด 
  ๑.๒.๒ สามารถจ้องมองวัตถุที่อยู่ทางด้านซ้ายและ

ด้านขวาของผู้เรียนได้ 
  ๑.๒.๓ สามารถจ้องมองวัตถุที่อยู่ด้านบนและด้านล่าง

ได้ 
 ๑.๓ การมองตามวัตถุ ๑.๓.๑ สามารถมองตามวัตถุหรือสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้ 
 หรือสิ่งของ ๑.๓.๒ สามารถมองหาเมื่อสิ่งของหายไปจากสายตาได้ 

๒. การใช้มือ ๒.๑ การเอ้ือมมือ ๒.๑.๑ สามารถเอ้ือมมือออกไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ 
  ๒.๑.๒ สามารถเอ้ือมมือออกไปจับวัตถุได้ 
 ๒.๒ การใช้มือก าหรือ

จับ 
๒.๒.๑ สามารถก าหรือจับวัตถุได้ 

 วัตถุ ๒.๒.๒ สามารถก าและตอก หรือทุบวัตถุได้ 
  ๒.๒.๓ สามารถก าและบิดวัตถุได้ 
 ๒.๓ การใช้นิ้วมือ 

 
๒.๓.๑ สามารถหยิบวัตถุโดยใช้นิ้วหัวแม่มือร่วมกับนิ้ว
อ่ืนๆ ได้ 

  ๒.๓.๒ สามารถหมุนเปิด-ปิดวัตถุได้ 
  ๒.๓.๓ สามารถจับและหมุนวัตถุท่ีมีขนาดต่างๆ ได้  
  ๒.๓.๔ สามารถแกะหรือฉีกวัตถุโดยใช้นิ้วมือได้ 
  ๒.๓.๕ การน าและการปล่อยหรือวางวัตถุ 
๓. การ
ประสาน 

๓.๑ การใส่วัตถุ  ๓.๑.๑ สามารถใส่วัตถุลงในภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆ
ได้ 

สัมพันธ์ ๓.๒ การต่อวัตถุ ๓.๒.๑ สามารถต่อวัตถุในแนวนอนได้ 
ระหว่างตากับ  ๓.๒.๒ สามารถต่อวัตถุในแนวตั้งได้  
มือ  ๓.๒.๓ สามารถจัดเรียงวัตถุตามแบบได้ 
 ๓.๓ การร้อยวัตถ ุ ๓.๓.๑ สามารถร้อยวัตถุที่มีขนาดหรือ รูปทรงต่าง ๆ 

ได้ 
 ๓.๔ การปั้น ๓.๔.๑ สามารถปั้นแล้วคลึงเป็นเส้นยาวได้ 
  ๓.๔.๒ สามารถปั้นแล้วคลึงเป็นก้อนกลมได้ 
  ๓.๔.๓ สามารถปั้นแล้วคลึงเป็นแผ่นแบนกลมได้ 
  ๓.๔.๔ สามารถปั้นตามจินตนาการได้  



๒๙ 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการที่คาดหวัง 
 ๓.๕ การพับ ๓.๕.๑ สามารถพับกระดาษเป็น ๒ ส่วนได ้
  ๓.๕.๒ สามารถพับกระดาษทีละครึ่งตามแนวเส้นทแยง

มุมได้ 
  ๓.๕.๓ สามารถพับกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ อย่างง่ายได้ 
 ๓.๖ การตัดด้วยกรรไกร ๓.๖.๑ สามารถตัดกระดาษให้ขาดออกจากกันได้ 
  ๓.๖.๒. สามารถตัดกระดาษตามรอยได้ 
  ๓.๖.๓ สามารถตัดกระดาษตามรูป  เรขาคณิตได้ 
 ๓.๗ การจัดภาพ ตัดต่อ ๓.๗.๑ สามารถปะติดรูปทรงเรขาคณิตลงบนกระดาษ

ได้ 
  ๓.๗.๒ สามารถจัดภาพตัดต่อลงในกรอบได้ 
  ๓.๗.๓ สามารถจัดรูปเรขาคณิตที่มีขนาดต่างกัน ๓ ชิ้น

ลงในกรอบได้ 
  ๓.๗.๔ สามารถประกอบภาพตัดต่อเข้าด้วยกันใน

กรอบได้ 
 ๓.๘ การขีดเขียน ๓.๘.๑ สามารถจับดินสอ หรือสีเทียน เพ่ือขีดเขียนได้ 
 วาดรูปภาพ ๓.๘.๒ สามารถเลียนแบบการลากเส้นได้ 
  ๓.๘.๓ สามารถวาดรูปที่ประกอบด้วยเส้นพื้นฐานได้ 
  ๓.๘.๔ สามารถเติมแขนหรือขารูปคน   ที่ยังไม่

สมบูรณ์ได้ 
  ๓.๘.๕ สามารถวาดรูปใบหน้าคนที่มี   ส่วนประกอบ

อย่างน้อย ๓ ส่วนได ้
  ๓.๘.๖สามารถวาดรูปคนที่มีส่วนของ   ร่างกาย ๔ 

ส่วนขึ้นไปได้  
๔. การ
เคลื่อนไหว
อวัยวะที่ใช้ใน
การพูด 

๔.๑ การควบคุม
กล้ามเนื้อริมฝีปาก 

๔.๑.๑ สามารถควบคุมกล้ามเนื้อริมฝีปาก ได้ 

๔.๒ การใช้ลิ้น ๔.๒.๑  สามารถควบคุมการใช้ลิ้นได้ 
๔.๓ การเป่าและการดูด ๔.๓.๑ สามารถเป่าลมออกจากปากได้ 

  ๔.๓.๒ สามารถดูดของเหลวโดย ใช้หลอดดูดได้ 
 ๔.๔ การเค้ียวและการ ๔.๔.๑ สามารถขยับขากรรไกรได้ 
 กลืน ๔.๔.๒ สามารถเคี้ยวอาหารได้ 
  ๔.๔.๓ สามารถกลืนน้ าลายได้ 

 
๓) กลุ่มทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง เป็นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนรู้จักบทบำทหน้ำที่

ของตนในกำรดูแลตนเอง กำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน กำรป้องกันตนเอง ส ำหรับเป็นพ้ืนฐำนในกำร
ด ำรงชีวิตที่เป็นอิสระ ประกอบด้วยทักษะ (๑) กำรรับประทำนอำหำร ประกอบด้วย กำรดูด           



๓๐ 

 

กำรดื่ม กำรกลืนและกำรเคี้ยว กำรหยิบอำหำรเข้ำปำก กำรใช้ช้อนตักอำหำร   (๒) กำรแต่งกำย 
ประกอบด้วย กำรถอด – สวมถุงเท้ำ รองเท้ำ กระโปรงกำงเกง เสื้อ กำรถอด และสวมใส่เครื่องแต่ง
กำย กำรเลือกเครื่องแต่งกำย  (๓) กำรขับถ่ำย ประกอบด้วย กำรขับถ่ำย อุจจำระ -ปัสสำวะ                        
(๔) กำรดูแลอนำมัยตนเอง กำรท ำควำมสะอำดมือและเท้ำ กำรท ำควำมสะอำดหน้ำ กำรแปรงฟัน  
กำรอำบน้ ำ กำรหวีผม กำรสระผม  (๕) กำรรับผิดชอบ งำนบ้ำน ประกอบด้วยกำรช่วยเหลืองำนบ้ำน              
ปูและเก็บที่นอน กำรจัดเก็บสิ่งของ เครื่องใช้ (๖) กำรใช้ห้องน้ ำสำธำรณะ (๗) กำรเคลื่อนย้ำยตนเอง
ในบ้ำน (Functional Mobility)  (๘) กำรดูแลสุขภำพและควำมปลอดภัยในชีวิตประจ ำวัน             
(Health and Safety)  ประกอบด้วย การดูแลและการป้องกันสุขภาพ  ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน  
ตำรำงที่  ๒.๓ แสดงเนื้อหำและพัฒนำกำรที่คำดหวังของกลุ่มทักษะกำรช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ ำวัน 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการที่คาดหวัง 
พฤติกรรมที่คาดหวัง 

๑.  การรับประทาน ๑.๑  การดูด ๑.๑.๑ สามารถดูดนมจากขวดนมได้ 
อาหาร  ๑.๑.๒ สามารถดูดของเหลวโดยใช้หลอด

ได้ 
 ๑.๒ การดื่ม ๑.๒.๑ สามารถดื่มน้ าและนมจาก แก้ว

ด้วยตนเองได้ 
 ๑.๓ การกลืนและการเคี้ยว ๑.๓.๑ สามารถกลืนอาหารได้ 
  ๑.๓.๒ สามารถเคี้ยว อาหารได้ 
 ๑.๔ การหยิบอาหารเข้าปาก ๑.๔.๑ สามารถใช้มือหยิบอาหารเข้าปาก

ได้ 
 ๑.๕ การใช้ช้อนตักอาหาร ๑.๕.๑สามารถใช้ช้อนตักอาหารเข้าปาก

ได้ 
๒. การแต่งกาย ๒.๑ การถอด - สวมถุงเท้า ๒.๑.๑ สามารถถอดถุงเท้าได้ 

  ๒.๑.๒ สามารถสวมถุงเท้าได้ 
 ๒.๒  การถอด – สวมรองเท้า ๒.๒.๑ สามารถถอดรองเท้าแบบสอดได้ 
  ๒.๒.๒  สามารถสวมรองเท้าแบบสอดได้ 
  ๒.๒.๓ สามารถถอดรองเท้าแตะแบบคีบ

ได้ 
  ๒.๒.๔ สามารถสวมรองเท้าแตะแบบคีบ

ได้ 
  ๒.๒.๕ สามารถถอดรองเท้าแบบติดแถบ

ได้ 
  ๒.๒.๖ สามารถสวมรองเท้าแบบติดแถบ

ได้ 
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 ๒.๓ การถอด – สวมกระโปรง ๒.๓.๑ สามารถถอดกระโปรงเอวยืดได้ 
  ๒.๓.๒ สามารถสวมกระโปรงเอวยืดได้ 
  ๒.๒.๓ สามารถถอดกระโปรงติดตะขอได้ 
  ๒.๓.๔ สามารถสวมกระโปรงติดตะขอได้ 
 ๒.๔  การถอด – สวมกางเกง ๒.๔.๑ สามารถถอดกางเกงเอวยืดได้ 
  ๒.๔.๒ สามารถสวมกางเกงเอวยืดได้ 
  ๒.๔.๓ สามารถถอดกางเกงแบบมีตะขอ

และซิไ้ด้ 
  ๒.๔.๔ สามารถสวมกางเกงแบบมีตะขอ

และซิปได้ 
 ๒.๕ การถอด - สวมเสื้อ ๒.๕.๑สามารถถอดเสื้อยืดคอกลมได้ 
  ๒.๕.๒ สามารถสวมเสื้อยืดคอกลมได้ 
  ๒.๕.๓ สามารถถอดเสื้อคอปก มีกระดุม

ได้ 
  ๒.๕.๔ สามารถสวมเสื้อคอปกมีกระดุม

ได ้
  ๒.๕.๕ สามารถถอดเสื้อผ่าหน้า มีกระดุม

ได้ 
 ๒.๖ การถอดและสวมใส่เครื่อง

แต่งกาย* 
๒.๖.๑ สามารถถอดเครื่องแต่งกาย 
(กางเกงขาสั้นเอวยืด/เสื้อคอกลม) ได้ ๑ 
ชิ้น* 

  ๒.๖.๒ สามารถสวมเครื่องแต่งกายง่าย ๆ 
(กางเกงขาสั้น เอวยืด/เสื้อคอกลม) ได้* 

  ๒.๖.๓ สามารถถอดเครื่องแต่งกายที่มี
กระดุมหรือซิบได้ (เสื้อสวมหัวที่มี
กระดุม/กางเกงขาสั้นมีซิบ) * 

  ๒.๖.๔ สามารถสวมเครื่องแต่งกายที่มี
กระดุม ซิบ ผูก/มัดได้ (เสื้อผ่าหน้า,
กระโปรง,กางเกง,รองเท้า,เสื้อหรือ
กางเกงที่มีเชือกผูก) * 

  ๒.๖.๕ สามารถแต่งตัวได้ตามล าดับทุก
ขัน้ตอน * 

 ๒.๗ การเลือกเครื่องแต่งกาย* ๒.๗.๑ สามารถเลือกเสื้อผ้าของตนจากตู้
เสื้อผ้า/ลิ้นชัก/ชั้นวางได้* 



๓๒ 
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  ๒.๗.๒ สามารถเลือกเสื้อผ้า รองเท้าได้
เหมาะสมกับกาลเทศะและโอกาสได้ เช่น 
ไปท างาน ไปงานเลี้ยง เป็นต้น* 

  ๒.๗.๓ สามารถแสดงสิ่งที่เป็นความชอบ
ส่วนตัวและรับรู้สิ่งที่เป็นแฟชั่นได้* 

๓.  การขับถ่าย ๓.๑ การขับถ่าย  อุจจาระ -
ปัสสาวะ 

๓.๑.๑ สามารถรับรู้เมื่อใดที่จะต้องเข้า
ห้องส้วมได้* 

  ๓.๑.๒ สามารถรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องน้ าในบ้านได้* 

  ๓.๑.๓ สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องน้ าในบ้านได้ด้วยตนเอง* 

  ๓.๑.๔ สามารถกดชักโครก/ราดน้ าได้* 
  ๓.๑.๕ สามารถท าความสะอาดหลัง

ขับถ่ายได ้
  ๓.๑.๖ สามารถแต่งตัวให้เรียบร้อยหลัง

การขับถ่ายได้* 
๔. การดูแลอนามัย
ตนเอง* 

๔.๑  การท าความสะอาดมือ
และเท้า 

๔.๑ สามารถล้างมือและเช็ดมือด้วย
ตนเองได ้

  ๔.๑.๒ สามารถล้างเท้าและเช็ดเท้าด้วย
ตนเองได้* 

 ๔.๒  การท าความสะอาดหน้า ๔.๒.๑ สามารถล้างหน้าและเช็ดหน้าได้ 
  ๔.๒.๒ สามารถสั่งและเช็ดน้ ามูกได้ 
 ๔.๓. การแปรงฟัน ๔.๓.๑ สามารถแปรงฟันได้ 
 ๔.๔ การอาบน้ า ๔.๔.๑ สามารถอาบน้ าและเช็ดตัวได้ 
 ๔.๕ การหวีผม ๔.๕.๑ สามารถหวีผมได้ 
 ๔.๖ การสระผม* ๔.๖.๑ สามารถสระผมได้อย่างถูกต้อง 

๕. การรับผิดชอบงาน ๕.๑ การช่วยเหลืองานบ้าน ๕.๑.๑ สามารถเก็บสิ่งของเข้าที่ได้ 
บ้าน  ๕.๑.๒ สามารถกวาดบ้านได้ 
  ๕.๑.๓ สามารถถูบ้านโดยใช้ไม้ถูพ้ืนได้   

 ๕.๒ ปูและเก็บที่นอน ๕.๒.๑ สามารถปูที่นอนของตนเอง 
  ๕.๒.๒ สามารถเก็บท่ีนอนของตนเองได้ 
 ๕.๓  การจัดเก็บสิ่งของ 

เครื่องใช้* 
๕.๓.๑ สามารถจัดเก็บสิ่งของ เครื่องใช้
ของตนเอง ในห้องให้อยู่ในที่เหมาะสม  
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๖. การใช้ห้องน้ า
สาธารณะ* 

๖.๑ การใช้ห้องน้ าสาธารณะ* ๖.๑.๑ รับรู้เมื่อใดที่จะต้องเข้าห้องน้ าใน
ที่สาธารณะ* 

  ๖.๑.๒รู้จักป้ายสัญลักษณ์ที่เก่ียวกับการ
ใช้ห้องน้ าสาธารณะ* 

  ๖.๑.๓ รับรูว้่าห้องน้ าสาธารณะอยู่
บริเวณไหน 

  ๖.๑.๔ รู้ความแตกต่างระหว่างห้องน้ า
สาธารณะ ชาย หรือ หญิง* 

  ๖.๑.๕ สามารถใช้ห้องน้ าสาธารณะได้
ด้วยตนเอง* 

  ๖.๑.๖ สามารถกดชักโครก/ราดน้ าและ
แต่งตัวให้เรียบร้อยในห้องน้ าสาธารณะ* 

  ๖.๑.๗ เมื่อใช้ห้องน้ าสาธารณะแล้ว
สามารถท าให้สะอาดเพ่ือผู้อื่นมาใช้ต่อได้ 
(การล้าง   การห่อผ้าอนามัย การใช้
กระดาษช าระ) * 

  ๖.๑.๘ สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องน้ าสาธารณะได้ถูกต้อง * 

๗. การเคลื่อนย้าย
ตนเองในบ้าน  

๗.๑ การเคลื่อนย้ายตนเองใน
บ้าน* 

๗.๑.๑. สามารถเคลื่อนย้ายตนเองจากที่
หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได้* 

(Functional 
Mobility)* 

 ๗.๑.๒ สามารถรู้จักสถานที่ ต่างๆ 
ภายในบ้านได้* 

  ๗.๑.๓ สามารถรู้จักการใช้ประโยชน์จาก
สถานที่ หรืออุปกรณ์ได้ 

  ๗.๑.๔ สามารถเคลื่อนย้ายตนเองไปยังที่
ต่าง ๆ ภายในบ้านได้ตามความต้องการ* 
 

๘. ทักษะการดูแล
สุขภาพและความ 

๘.๑ การดูแลและการป้องกัน
สุขภาพ* 

๘.๑.๑ สามารถดูแลรักษาและป้องกัน
สุขภาพ* 

ปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน  

 ๘.๑.๒ สามารถรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย * 

(Health and Safety   ๘.๑.๓ สามารถออกก าลังกายได้* 
Skills)*  ๘.๑.๔ สามารถรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ 
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  ๘.๑.๕ สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้น* 
 ๘.๒ การปฐมพยาบาล* ๘.๒.๑ สามารถแสดงการรับรู้ค าเตือนที่

บอกอันตรายและค าเตือนในการออก
ก าลังกาย * 

  ๘.๒.๒ สามารถแสดงการรับรู้ สัญลักษณ์
ที่บอกอันตรายและค าเตือนในการออก 
ก าลังกาย* 

  ๘.๒.๓ สามารถรู้วิธีการขอความ
ช่วยเหลือ อย่างเหมาะสมในเรื่องฉุกเฉิน
จากหน่วยดับเพลิง ต ารวจ รถพยาบาล  

  ๘.๒.๔ สามารถรักษาแผลถลอก หรือการ
บาดเจ็บเล็กน้อย การเจ็บป่วยเล็กน้อย  
มีดบาด ปวดหัวและน้ าร้อนลวกได้  

  ๘.๒.๕ สามารถเสาะหาความช่วยเหลือ
ทางการการแพทย์เมื่อต้องการ  แยกแยะ
ยากับขนมและใช้ยาที่เชื่อถือได้* 

 ๘.๓ การแพ้อาหาร หรือแพ้
ยา* 

๘.๓.๑ สามารถรับรู้ หลีกเลี่ยงอาหารที่
ตนเองแพ้ได้* 

  ๘.๓.๒ รับรู ้หลีกเลี่ยงยาที่ตนเองแพ้ได้ 
สามารถบอกแพทย์/เจ้าหน้าที่ได้ว่า
ตนเองแพ้ยาอะไร เช่น พกบัตรติดตัวไว้ 
เป็นต้น* 

  ๘.๓.๓ ให้ความร่วมมือในการ
รับประทานยาที่จ าเป็นต้องใช้ประจ าวัน* 

  ๘.๓.๔ หยิบยาที่ต้องใช้เป็นประจ าจากท่ี
เก็บได้ อย่างถูกต้องด้วยตนเอง* 

  ๘.๓.๕ จัดเก็บยาที่จ าเป็นต้องใช้ประจ า
ให้ให้อยู่ในที่เก็บที่ปลอดภัย และดูวัน
หมดอายุได้* 

 
หมำยเหตุ * หมำยถึง เป็นกิจกรรมทักษะกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง สำมำรถเลือกเนื้อหำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้เกิดพัฒนำกำรที่คำดหวังตำม
ศักยภำพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตำมล ำดับเนื้อหำ 
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๔) กลุ่มทักษะกำรรับรู้และแสดงออกทำงภำษำ  เป็นพัฒนำกำรทำงภำษำและ
กำรสื่อสำรที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนในด้ำนกำรรับรู้ภำษำ กำรแสดงออกทำงภำษำ และกำรสื่อสำรได้อย่ำง
เหมำะสม ประกอบด้วยทักษะ (๑) กำรรับรู้เสียงและค ำ (๒) กำรสื่อสำร (๓) กำรออกเสียงพยัญชนะ 
และสระ (๔) กำรสร้ำงค ำพูดและประโยค (๕) กำรบอกข้อมูลส่วนตัว  

ตำรำงที่ ๒.๔ แสดงเนื้อหำและพัฒนำกำรที่คำดหวังของกลุ่มทักษะกำรรับรู้และแสดงออกทำงภำษำ 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการที่คาดหวัง 
พฤติกรรมที่คาดหวัง 

๑.การรับรู้เสียงและ
ค า 

๑.๑ การรับรู้เสียง ๑.๑.๑ สามารถหันตามแหล่งที่มาของ
เสียงได้  

 ๑.๒ การรับรู้ค าพูด ๑.๑.๒ สามารถตอบสนองต่อค าพูดของ
ผู้อื่นได้ 

๒. การสื่อสาร* ๒.๑ การแสดงสีหน้าท่าทางต่อ
สิ่งเร้า 

๒.๑.๑. สามารถแสดงสีหน้า ท่าทาง ต่อ
สิ่งเร้าภายในได้เหมาะสม 

  ๒.๑.๒. สามารถแสดงสีหน้า ท่าทาง ต่อ
สิ่งเร้าภายนอกได้เหมาะสม 

  ๒.๑.๓. สามารถพูดหรือสื่อสารด้วยวิธีอ่ืน
เพ่ือแสดงการตอบรับหรือการปฏิเสธได้* 

  ๒.๑.๔. สามารถแสดงความต้องการ
พ้ืนฐาน เช่น  หิ วข้ าว   กระหายน้ า  
ต้องการเข้าห้องน้ า เป็นต้น โดยใช้ท่าทาง 
เสียง หรือภาษาง่ายๆ และสื่อต่าง ๆ ได้* 

  ๒.๑.๕. สามารถสื่อสารด้วยเครื่องมือ
สื่อสารทางเลือก เช่น สื่อสารด้วยรูปภาพ 
กระดานสื่อสาร หนังสืออิเลคทรอนิกส์ 
โปรแกรมการสื่อสาร แอพลิเกชันการ
สื่อสาร เป็นต้น* 

 ๒.๒ การออกเสียงค าและการ
ใช้ค าพูด 

๒.๒.๑. สามารถออกเสียงค าได้ถูกต้อง* 

  ๒.๒.๒. สามารถใช้ค าสรรพนาม แทน
ตนเองและผู้อื่นได้* 

 ๓.๒ ค าท่ีมีพยัญชนะต้น (เสียง
น า) ม น ห ย ค อ ว บ ก ป 

๓.๒.๑. สามารถออกเสียงค าที่
ประกอบด้วยพยัญชนะต้นที่ก าหนดให้
ได้* 



๓๖ 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการที่คาดหวัง 
พฤติกรรมที่คาดหวัง 

 ๓.๓ ค าท่ีมีตัวสะกด แม่กก แม่
กง 

๓.๓.๑. สามารถออกเสียงค าที่มีตัวสะกด
แม่กก แม่กง ได้* 

 ๓.๔ ค าท่ีมีสระ อะ อิ  อุ เอ  
เอา 

๓.๔.๑. สามารถออกเสียงค าที่
ประกอบด้วยสระ อะอิ  อุ เอ  เอา ได้* 

 ๓.๕ ค าท่ีมีพยัญชนะต้น (เสียง
น า) ท ต ล จ พ ง ด 

๓.๕.๑. สามารถออกเสียงค าที่มี
พยัญชนะต้น (เสียงน า) ท ต ล จ พ ง ด  
ได้* 

 ๓.๖ ค าท่ีมีตัวสะกด แม่กบ แม่
กด 

๓.๖.๑. สามารถออกเสียงค าที่มีตัวสะกด 
แม่กบ แม่กด ได้* 

๔. การสร้างค าพูด
และประโยค 

๔.๑ ค าและประโยค ๔.๑.๑.สามารถพูดเลียนแบบเสียงค าและ
ระโยคได้* 

 ๔.๒ ค าพูดและประโยคอย่าง
ง่าย  

๔.๒.๑. สามารถเลือกใช้ค าในประโยค
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม* 

  ๔.๒.๒. สามารถใช้ค าบอกลักษณะ  สิ่ง
ต่าง ๆ ในประโยคที่พูดได้ 

  ๔.๒.๓. สามารถพูดเป็นประโยคอย่าง
ง่าย ได้* 

๕. การบอกข้อมูล
ส่วนตัว 

๕.๑ ชื่อ สกุลของตนเอง 
 

๕.๑.๑.สามารถบอกชื่อเล่น ของตนเอง 
และผู้อ่ืนได้* 

  ๕.๑.๒. สามารถบอกชื่อและนามสกุลจริง 
ของตนเองได้* 

 ๕.๒ อายุและเพศของตนเอง ๕.๒.๑. สามารถบอกอายุและเพศของ
ตนเองได้  

 ๕.๓ ชื่อสมาชิกในครอบครัว  ๕.๓.๑. สามารถบอกชื่อพ่อ แม่หรือ
ผู้ปกครอง ของตนเองได้* 

  ๕.๓.๒. สามารถบอกชื่อพ่ีน้องหรือบุคคล
ที่ใกล้ชิด ของตนเองได้* 

 ๕.๔ ที่อยู่ของตนเอง ๕.๔.๑. สามารถบอกท่ีอยู่ของตนเองได้* 
หมำยเหตุ * หมำยถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะกำรรับรู้และแสดงออกทำงภำษำท่ีผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง สำมำรถเลือกเนื้อหำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้เกิดพัฒนำกำรที่คำดหวังตำม
ศักยภำพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตำมล ำดับเนื้อหำ 

๕) กลุ่มทักษะทำงสังคม เป็นพัฒนำกำรทำงด้ำนสังคมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น กำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม กำรปรับตัว ในกำรด ำรงชีวิตร่ วมกับผู้ อ่ืน 



๓๗ 

 

ประกอบด้วยทักษะ (๑) กำรมีปฏิสัมพันธ์ (๒) กำรเล่น (๓) กำรปฏิบัติตนในสังคมและทักษะชีวิต     
(๔) กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง (Self - Esteem)  

ตำรำงที่ ๒.๕ แสดงเนื้อหำและพัฒนำกำรที่คำดหวังของกลุ่มทักษะทำงสังคม 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการที่คาดหวัง 
พฤติกรรมที่คาดหวัง 

๑. การมี
ปฏิสัมพันธ์ 

๑.๑  การมีปฏิสัมพันธ์ ๑.๑.๑ สามารถตอบสนองต่อท่าทางและ
การสัมผัสได้ 

  ๑.๑.๒nสามารถตอบสนองต่อเสียงได้ 
  ๑.๑.๓ สามารถสบตากับผู้อ่ืนได้ 
  ๑.๑.๔ สามารถรับรู้ และแสดงออกทาง

อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
  ๑.๒ การรู้จักตนเอง 

 
๑.๒.๑ สามารถบอกสิ่งที่ตนเองชอบได้ เช่น 
สี  อาหาร กีฬา สถานที่  สัตว์  เป็นต้น
สามารถบอกสิ่งที่ตนเองชอบได้ เช่น สี 
อาหาร กีฬา สถานที่ สัตว์ เป็นต้น* 

  ๑.๒.๒ สามารถบอกอารมณ์ของตนเองได้ 
เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เป็นต้น* 

  ๑.๒.๓ สามารถบอกชื่อของตนเองได้* 
  ๑.๒.๔ สามารถบอกอายุ วันเดือนปีเกิดของ

ตนเองได้* 
 ๑.๓ ความภาคภูมิใจในตนเอง 

 
  

๑.๓.๑ สามารถบอกความดีที่ตนเองกระท า
ได้ เช่น ความดีที่กระท าต่อ ครอบครัว 
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน สังคม เป็น
ต้น* 

  ๑.๓.๒ สามารถบอกความซื่อสัตย์ที่ตนเอง
กระท าได้ เช่น ไม่ลักขโมย ไม่พูดโกหก   
เป็นต้น* 

  ๑.๓.๓ สามารถบอกความเสียสละที่ตนเอง
กระท าได้ เช่น แบ่งขนมหรือของเล่นให้   
คนอ่ืน เป็นต้น 

 ๑.๔ การเห็นคุณค่าในตนเอง ๑.๔.๑ บอกความสามารถของตนเองได้ 
โดยมีการตระหนัก ยอมรับ และเห็นคุณค่า
ในตนเอง 



๓๘ 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการที่คาดหวัง 
พฤติกรรมที่คาดหวัง 

 ๑.๕ รู้จักสิทธ ิหน้าที่และบทบาท
ตนเอง 

๑.๕.๑ รู้จักสิทธิ หน้าที่ บทบาทของตนเอง 
และมีความรับผิดชอบในการกระท าตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว 
ห้องเรียน เช่น การยืนตรงเคารพธงชาติ 
ปฏิบัติตามกฎกติกาของห้องเรียน ช่วยงาน
บ้าน เป็นต้น 

  ๑.๕.๒ รู้จักสิทธิ หน้าที่ บทบาทของตนเอง 
และมีความรับผิดชอบในการกระท าตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชน และ
สังคม เช่น ไม่ท าลายทรัพย์สินของชุมชน 
เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนตามโอกาสที่
เหมาะสม เป็นต้น 

 ๑.๖ สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน 
 

๑.๖.๑ สามารถใช้ภาษา ท่าทาง การ
ตอบสนองต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ตาม
ประเพณี วัฒนธรรมและมารยาททางสังคม 
เช่น การยิ้ม การไหว้ การทักทาย และการ
รักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน เช่น รู้จักเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา รู้จักสังเกตพฤติกรรมของ
เพ่ือน ปรับตนเอง เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อ่ืนได้  เป็นต้น 

๒. การเล่น ๒.๑  การเล่นคนเดียว ๒.๑.๑ สามารถเล่นแบบส ารวจได้อย่าง
เหมาะสม 

  ๒.๑.๒ สามารถใช้จินตนาการในการเล่นได้ 
 ๒.๒  การเล่นเป็นกลุ่ม ๒.๒.๑ การเล่นอิสระอยู่ในกลุ่มได้ 
  ๒.๒.๒ สามารถเล่นกับเพ่ือนหนึ่งต่อหนึ่งได้ 
 
 

 ๒.๒.๓ สามารถเล่นกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม ๒-๓ 
คน โดยมีกฎกติกาได้ 

๓. การปฏิบัติตน
ในสังคมและ 

๓.๑  การปฏิบัติตนในสังคม ๓.๑.๑ สามารถแสดงการทักทายกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม 

ทักษะชีวิต  ๓.๑.๒ สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม 

  ๓.๑.๓ สามารถปฏิบัติตามกติกาหรือ
มารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม 



๓๙ 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการที่คาดหวัง 
พฤติกรรมที่คาดหวัง 

 ๓ . ๒  ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ใ น ก า ร
รับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน* 

๓.๒.๑ สามารถใช้ช้อนส้อมได้เหมาะสมใน
การรับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน* 

  ๓.๒.๒ สามารถตักอาหาร ส าหรับตนเองใน
ปริมาณที่เหมาะสมได้* 

  ๓.๒.๓  สามารถเทน้ าหรือเครื่องดื่มอ่ืนโดย
ไม่หกเลอะเทอะได้ 

  ๓.๒.๔ สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือ
บุคคลอ่ืนในการส่งต่ออาหาร เช่น ซอส 
น้ าปลา ได ้

  ๓.๒.๕  มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
 ๓.๓ การซื้อของ ๓.๓.๑ สามารถซื้อของ ในร้านขายของช า

ใกล้บ้าน 
  ๓.๓.๒ สามารถซื้อของในร้านสะดวกซ้ือ 
  ๓.๓.๓ สามารถซื้อของในร้านสรรพสินค้า 
  ๓.๓.๔ รู้ต าแหน่งของสิ่งของหรือขอความ

ช่วยเหลือ 
  ๓.๓.๕ รู้ความแตกต่างระหว่างการบริการ

ด้วยตนเองและการซื้อของแบบอ่ืน  
แสดงพฤติกรรมและจ่ าย เงิน ได้ อย่ า ง
เหมาะสม 

 ๓.๔ การเข้าคิว* ๓.๔.๑ รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิวเพ่ือ
รับบริการในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม เช่น การรับของ การส่งงาน การ
รับอาหารและสิ่งของต่างๆ การซื้อสินค้า
หรือรับบริการการช าระค่าสินค้าการเข้าคิว
รับบริการโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า 
หรือเล่นของเล่นสาธารณะ เป็นต้น 

 ๓.๕ การบ าเพ็ญประโยชน์* ๓.๕.๑ รู้จักช่วยเหลือครอบครัว ชุมชนและ
สังคม เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน 
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน บริจาคสิ่งของเมื่อ
เกิดภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

 ๓.๔ การเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ 
ในชุมชน* 

๓.๔.๑ รู้จักต าแหน่งที่ตั้ง เส้นทางที่ต่าง ๆ 
ในชุมชน เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล 
เป็นต้น และใช้เครื่องมือช่วยในการเดินทาง 



๔๐ 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการที่คาดหวัง 
พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เช่น โทรศัพท์ การถามทาง ป้าย สัญลักษณ์
ต่าง ๆ เป็นต้น* 

 ๓.๕ การโดยสารรถประจ าทาง* ๓.๕.๑ สามารถเลือกใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทาง รู้จักจุดขึ้นรถ การช าระเงิน     
วิธีโดยสารรถเพ่ือให้ไปถึงจุดหมายได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

 ๓.๕ การปรับตัวในสังคม 
 

๓.๕.๑ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติ
ตนตามศาสนาที่ตนนับถือได้ 

  ๓.๕.๒ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติ
ตามประเพณีวัฒนธรรมที่ชุมชนปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๔. การเห็น
คุณค่าในตนเอง*  

๔.๑ การรู้จักตนเอง* - ๔.๑.๑ สามารถบอกสิ่งที่ตนเองชอบได้ เช่น 
สี อาหาร กีฬา สถานที่ สัตว์ เป็นต้น* 

(Self - 
Esteem)  

๔.๒ ความภาคภูมิใจในตนเอง - ๔.๒.๑ สามารถบอกความดีที่ตนเองกระท า
ได้ เช่น ความดีที่กระท าต่อ ครอบครัว 
ห้ อง เรี ยน สถานศึกษา ชุมชน สั งคม       
เป็นต้น* 

หมำยเหตุ * หมำยถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทำงสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สำมำรถเลือกเนื้อหำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้เกิดพัฒนำกำรที่คำดหวังตำมศักยภำพ
ของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตำมล ำดับเนื้อหำ 

๖)  กลุ่มทักษะทำงสติปัญญำหรือกำรเตรียมควำมพร้อมทำงวิชำกำร เป็น
พัฒนำกำรทำงด้ำนสติปัญญำและประสบกำรณ์ส ำคัญในควำมคิดรวบยอดของสิ่งต่ำงๆ กำรจ ำแนก
แยกแยะ กำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันและกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเรียนรู้ ในขั้นต่อไป 
ประกอบด้วยทักษะ ๑) กำรรับรู้ ๒) กำรจ ำแนก ๓) จัดหมวดหมู่ ๔) กำรจับคู่ ๕) กำรเปรียบเทียบ    
๖) กำรเตรียมควำมพร้อมพ้ืนฐำนภำษำไทย ๗) กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน ๘) กำรอ่ำน        
๙) กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรเขียน ๑๐) กำรเขียน ๑๑) กำรนับ ๑๒) กำรอ่ำนสัญลักษณ์ตัวเลข 
๑๓) กำรเขียนตัวเลข ๑๒) ควำมเข้ำใจและกำรแก้ปัญหำ 
ตำรำงที่ ๒.๖ แสดงเนื้อหำและพัฒนำกำรที่คำดหวังของกลุ่มทักษะทำงสติปัญญำหรือกำรเตรียม      
ควำมพร้อมทำงวิชำกำร 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการที่คาดหวัง 
๑. การรับรู้ ๑.๑ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

 
๑.๑.๑ สามารถบอกส่วนต่าง ๆ  ของ
ร่างกายและหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆได้ 

  ๑ . ๑ . ๒  ส า ม า ร ถ ดู แ ล ส่ ว น ต่ า ง  ๆ  
ของร่างกายได ้



๔๑ 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการที่คาดหวัง 
 ๑.๒ การรู้จักตนเอง ๑.๒.๑ สามารถบอกชื่อ และเพศตนเอง

ได ้
 ๑.๓ อาหารประเภท   ต่าง ๆ ๑.๓.๑ สามารถบอกชื่อผัก และผลไม้ได้ 
 ๑.๔ รสชาติอาหาร ๑.๔.๑ สามารถบอกรสชาติต่าง ๆ ของ

อาหารได ้
 ๑.๕ การรับรู้กลิ่น ๑.๕.๑ สามารถบอกกลิ่นต่าง ๆ ได้ 
 ๑.๖ การรับรู้เรื่องเสียง ๑.๖.๑ สามารถบอกเสียงที่คุ้นเคยได้  
 ๑.๗ ที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆรอบตัว ๑.๗.๑ สามารถชี้หรือบอกที่ตั้ งของ 

สิ่งของได ้
  ๑.๗.๒ สามารถชี้หรือบอกชื่อสถานที่ต่าง 

ๆ ที่คุ้นเคยได ้
 ๑.๘ การรับรู้เรื่องสี ๑.๘.๑ สามารถชี้หรือบอกชื่อ 

สีต่างๆ ได ้
 ๑.๙ การรับรู้พื้นผิว ๑.๙.๑ สามารถชี้หรือบอกลักษณะของ

พ้ืนผิวได้ 
 ๑.๑๐ การรับรู้ต าแหน่งและ

ทิศทาง 
๑.๑๐.๑ สามารถชี้หรือบอกต าแหน่งและ
ทิศทางบน-ล่าง ซ้าย-ขวา ข้างหน้า-ข้าง
หลัง ได ้

 ๑.๑๑ การรับรู้รูปเรขาคณิต  ๑.๑๑.๑ สามารถชี้หรือบอกรูปเรขาคณิต
ได ้

 ๑.๑๒ การรับรู้เวลา ๑.๑๒.๑ สามารถบอกเวลา เช้า กลางวัน
เย็น และกลางคืนได ้

 ๑.๑๓ การรับรู้อุณหภูม ิ ๑.๓.๑ สามารถบอกอุณหภูมิร้อน หรือ
เย็นได ้

๒. การจ าแนก ๒.๑ การจ าแนกบุคคล ๒.๑.๑ สามารถจ าแนกบุคคลที่คุ้นเคยได้  
  ๒.๑.๒  สามารถแยกเพศของบุคคลได้ 
 ๒.๒ การจ าแนกเสียง ๒.๒.๑ สามารถบอกหรือแยกแยะเสียง

บุคคลที่คุ้นเคยได ้
  ๒.๒.๒ สามารถบอกหรือแยกแยะเสียง

ต่างๆ ได ้
 ๒.๓ การจ าแนกสิ่งของ ๒.๓.๑ สามารถจ าแนกสิ่งของได้ 
 ๒.๔ การจ าแนกสัตว์ ๒.๔.๑ สามารถจ าแนกสัตว์ได้ 
 ๒.๕ การจ าแนกผัก ผลไม้ ๒.๕.๑ สามารถจ าแนกผัก ผลไม้ได้ 
 ๒.๖ การจ าแนกส ี ๒.๖.๑ สามารถจ าแนกสีต่างๆ ได ้



๔๒ 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการที่คาดหวัง 
 ๒.๗ การจ าแนกรูปเรขาคณิต ๒.๗.๑ สามารถจ าแนกรูปเรขาคณิต 

วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมได้ 
 ๒.๘ การจ าแนกขนาด ๒.๘.๑ สามารถจ าแนกขนาดของวัตถุ   

ต่าง ๆ ได ้
 ๒ . ๙  ก า ร จ า แ น ก กิ จ วั ต ร

ประจ าวันได้ 
๒.๙.๑ สามารถบอกกิจวัตรประจ าวัน ได้ 

 ๒ . ๑ ๐  ก า ร จ า แ น ก ค ว า ม
แตกต่างของอุณหภูมิ 

๒.๑๐.๑ สามารถบอกความแตกต่างของ
อุณหภูมิ ร้อน หรือเย็น ได้ 

๓. จัดหมวดหมู่ ๓.๑ การจัดหมวดหมู่บุคคล ๓.๑.๑ สามารถจัดหมวดหมู่บุคคล ได้ 
 ๓.๒ การจัดหมวดหมู่สัตว์ ๓.๒.๑ สามารถจัดหมวดหมู่สัตว์ ได้ 
 ๓.๓ การจัดหมวดหมู่ สิ่งของ ๓.๓.๑ สามารถจัดหมวดหมู่สิ่งของ ได้ 
 ๓.๔  การจัดหมวดหมู่ผัก ผลไม้ ๓.๔.๑ สามารถจัดหมวดหมู่พืชได้ 
๔. การจับคู ่ ๔.๑ การจับคู่ สิ่ งของ หรือ

รูปภาพ 
๔.๑.๑ สามารถจับคู่สิ่งของ หรือรูปภาพ 
ที่เหมือนกันได้ 

  ๔.๑.๒ สามารถจับคู่ สิ่งของ รูปภาพ ที่
สัมพันธ์กันได ้

๕. การเปรียบเทียบ ๕.๑ การเปรียบเทียบจ านวน ๕.๑.๑ สามารถเปรียบเทียบจ านวนได้ 
 ๕.๒ การเปรียบเทียบน้ าหนัก ๕.๒.๑ สามารถเปรียบเทียบน้ าหนักของ

สิ่งของได ้
 ๕.๓ การเปรียบเทียบขนาด ๕.๓.๑ สามารถเปรียบเทียบขนาดของ

วัตถุที่มีความสั้น ยาว เล็ก- ใหญ่  กว้าง-
แคบ ได้ 

 ๕.๔ การเปรียบเทียบระยะทาง ๕.๔.๑ สามารถบอกและเปรียบเทียบ
ระยะทางใกล้-ไกล ได้ 

 ๕.๕ การเปรียบเทียบความสูง ๕.๕.๑ สามารถบอกและเปรียบเทียบความ
สูงได้ 

 ๕.๖ การเปรียบเทียบพื้นผิว ๕.๖.๑ สามารถเปรียบเทียบพื้นผิวได้ 
๖. การเตรียมความ ๖.๑ การรู้จักพยัญชนะสระและ ๖.๑.๑ สามารถบอกพยัญชนะได้ 
พร้อมพื้นฐาน วรรณยุกต์ ๖.๑.๒ สามารถบอกสระได้ 
ภาษาไทย  ๖.๑.๓ สามารถบอกวรรณยุกต์ไทยได้ 
๗. การเตรียมความ
พร้อมด้านการอ่าน 

๗.๑ การเตรียมความพร้อมด้าน
การอ่าน 

๗.๑.๑ สามารถกวาดสายตาจากซ้ายไปขวา 
และบนลงล่างได้ 

๘ การอ่าน ๘.๑ การอ่านออกเสียง ๘.๑.๑ สามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะได้  
 พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ ๘.๑.๒ สามารถอ่านออกเสียงสระได้   
  ๘.๑.๓ สามารถอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ได้ 
๙. การเตรียมความ ๙.๑ การเตรียมความพร้อมการ ๙.๑.๑ สามารถจับดินสอได้ถูกต้อง 



๔๓ 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการที่คาดหวัง 
พร้อมด้านการเขียน เขียน ๙.๑.๒ สามารถลากเส้นอิสระได้ 
  ๙.๑.๓ สามารถลากเส้นพื้นฐาน  ๑๓ เส้น ได้  
  ๙.๑.๔ สามารถลากเส้นรูปเรขาคณิตได้ 
๑๐. การเขียน ๑๐.๑ การเขียนพยัญชนะ สระ ๑๐.๑.๑ สามารถเขียนพยัญชนะไทยได้ 
 และวรรณยุกต์ ๑๐.๑.๒ สามารถเขียนสระ ได้ 
  ๑๐.๑.๓ สามารถเขียนวรรณยุกต์ได้ 
๑๑. การนับ ๑๑.๑ การนับ ๑๑.๑.๑ สามารถนับจ านวน ๑-๓ ได้ 
  ๑๑.๑.๒ สามารถนับจ านวน ๑-๕ ได้ 
  ๑๑.๑.๓ สามารถนับจ านวน ๑-๑๐ ได้ 
 ๑๑.๒ ค่าของจ านวนนับ 

 
๑๑.๒.๑ สามารถบอกค่าของจ านวนนับ ๑-
๑๐ ได้ 

 ๑๑.๓ การนับเพิ่มและการนับลด ๑๑.๓.๑ สามารถนับเพิ่มทีละ 1   ไม่เกิน 
๑๐ ได้  

  ๑๑.๓.๒ สามารถนับลดทีละ ๑ ตั้งแต่ ๑๐ 
ลงมาได้ 

๑๒. การอ่าน
สัญลักษณ์ตัวเลข 

๑๒.๑ อ่านสัญลักษณ์ตัวเลข ๑๒.๑.๑ สามารถอ่านสัญลักษณ์ตัวเลข  ๑-
๑๐ ได้ 

๑๓. การเขียนตัวเลข ๑๓.๑ การเขียนตัวเลข ๑๓.๑.๑ สามารถเขียนตัวเลข ๑-๑๐ ได้ 
๑๔. ความเข้าใจและ
การแก้ปัญหา 

๑๔.๑ การเข้ า ใจ  และแก้ ไข
ปัญหา 

๑ ๔ . ๑ . ๑  ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใ น
ชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆได้ 

  ๑๔.๑.๒ สามารถใช้เงินในการซื้อขายได้ 
 

     ๒.๒  กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมพิกำรหรือทักษะจ ำเป็นอ่ืนๆ  เป็นควำมต้องกำร
จ ำเป็นเฉพำะบุคคลตำมประเภทและควำมบกพร่อง โดยมุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะเฉพำะตนใน
กำรเรียนรู้  กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถ ลดอุปสรรคในกำรเข้ำถึงสื่อ        
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ จ ำแนกเป็นทักษะส ำหรับแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

 ๑) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น เป็นกำร
พัฒนำทักษะครอบคลุม กำรใช้ประสำทสัมผัสทำงกำรเห็นที่เหลืออยู่ กำรสร้ำงควำมคุ้ นเคยกับ
สภำพแวดล้อมและกำรเคลื่อนไหว กำรเดินทำงของคนตำบอด กำรฝึกประสำทสัมผัส กำรเคลื่อนที่ของ
มือ กำรอ่ำนอักษรเบรลล์ กำรเตรียมควำมพร้อมกำรเขียนอักษรเบรลล์ กำรเขียนอักษรเบรลล์       
กำรใช้ลูกคิด 

๒) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน เป็นกำร
พัฒนำทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรใช้เครื่องช่วยฟัง และกำรใช้ภำษำมือ 
  ๓) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ เป็นกำร
พัฒนำพฤติกรรมกำรปรับตัวในกำรด ำรงชีวิตในสังคม ซึ่งผู้เรียนอำจได้รับกำรพัฒนำทักษะใดทักษะ
หนึ่งหรือใน ๑๐ พฤติกรรมนี้ ประกอบด้วย (๑) กำรสื่อควำมหมำย (Communication) (๒) กำรดูแล



๔๔ 

 

ตนเอง (Self-care) (๓) กำรด ำรงชีวิตภำยในบ้ำน (Home living) (๔) กำรปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในสังคม 
(Social and Interpersonal Skills) (๕) กำรใช้แหล่งทรัพยำกรในชุมชน (Use of Community 
Resources) (๖) กำรควบคุมตนเอง (Self- direction) (๗) กำรน ำควำมรู้มำใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
(Functional Academic Skills) (๘) กำรใช้เวลำว่ำง (Leisure) (๙) กำรท ำงำน (Work) (๑๐)      กำร
มีสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยเบื้องต้น (Health and Safety)  

 ๔) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หรือ                     
กำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ  เป็นกำรฝึกกำรใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน กำยอุปกรณ์เสริม กำยอุปกรณ์
เทียม อุปกรณ์ดัดแปลง และเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก รวมถึงกำรดูแลสุขอนำมัยส่วนบุคคล
เพ่ือป้องกันภำวะแทรกซ้อน   

๕) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ        
เป็นกำรพัฒนำกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร โดยกำรฝึกทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน กำรใช้
รูปภำพสัญลักษณ์ในกำรสื่อสำร รวมทั้งกำรใช้เครื่องช่วยในกำรสื่อสำรในรูปแบบอ่ืนๆ  
  ๖) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์           
เป็นกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึก ด้ำนควำมสนใจ กำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ กำรปรับพฤติกรรม 
กำรปรับสภำพแวดล้อม เพ่ือลดพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์และสิ่งเร้ำ  

๗) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กออทิสติก เป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะ
ทำงสังคม กำรสื่อสำร และพฤติกรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับควำมรุนแรงของภำวะควำมบกพร่อง ผู้เรียน
อำจได้รับกำรพัฒนำทักษะใดทักษะหนึ่ง หรือทั้ง ๓ ทักษะ 
  ๘) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กพิกำรซ้อน กำรพัฒนำทักษะเฉพำะควำม
พิกำรจะต้องพิจำรณำภำวะควำมบกพร่องว่ำจัดอยู่ในกลุ่มหรือลักษณะใด แล้วน ำทักษะที่จ ำเป็น     
ของประเภทนั้นๆประยุกต์ใช้ในกำรจัดบริกำร โดยมีจุดเน้นในกำรฝึกในสภำพแวดล้อมที่น ำไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจ ำวัน 

 

 

 

 



๔๕ 

 

บทท่ี ๓ 

การน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 
 

หลักสูตรส ำหรับเด็กท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘  เป็นหลักสูตรกลำงที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษทุกแห่งจะต้องน ำไป
พัฒนำเป็นหลักสูตรสถำนศึกษำ ซึ่งจะต้องน ำบริบทควำมต้องกำรของชุมชน ควำมต้องกำรของผู้เรียน
และผู้ปกครอง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ มำเป็นปัจจัยในกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดเน้นส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ ดังนั้น กำรน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติ                  
จึงเป็นขั้นตอนส ำคัญ ที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงรอบคอบ ทั้งในด้ำนกำรเตรียมกำร 
กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำร กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับครู บุคลำกร ผู้ปกครอง หำกสถำนศึกษำมีก ำร
เตรียมกำรที่ดี โอกำสของกำรน ำหลักสูตรไปใช้ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนย่อมบรรลุผล อย่ำงไรก็ตำมกำรน ำ
หลักกำรบริหำรมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ควรให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำม ประเมินผลด้วย เพ่ือจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหำต่ำงๆที่อำจเกิดขึ้น ทั้งจำกด้ำนบุคล ำกร 
ทรัพยำกรอ่ืน และผู้เรียน ซึ่งในที่นี้ได้เสนอแนวทำงกำรบริหำรหลักสูตร แนวกำรจัดกำรเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

๑. การบริหารจัดการหลักสูตร  
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษน ำหลักสูตรส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม

ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘ มีกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรตำมขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

๑. ขั้นเตรียมการ 
 สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรเกี่ยวกับหลักสูตร

ส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่มของศูนย์กำรศึกษำพิเศษฉบับปรับปรุง 
พุทธศักรำช ๒๕๕๘ 

 ศึกษำวิเครำะห์ เพื่อจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกบั

กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
 ติดต่อประสำนงำน วิทยำกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   

 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
 ครูและบุคลำกร 
 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
 นักวิชำชีพอื่น 
 คณะกรรมกำรนเิทศภำยใน 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  
 

๓. ขั้นการน าหลักสูตรไปใช้ 
 จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
 จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรใช้หลักสูตร

สถำนศึกษำ 
 ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 

 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
 ผู้บริหำร 
 กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 ครูและบุคลำกร 
 

  ๒. ขั้นด าเนินการ 
 จัดท ำหลักสตูรสถำนศึกษำ 
 เตรียมสภำพแวดล้อม วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เอื้อต่อกำร

น ำหลักสูตรไปใช้ 
 ประกำศใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ  
 สร้ำงควำมเข้ำใจครูและบุคลำกรในกำรใช้หลักสูตร

สถำนศึกษำ 
 

แผนภาพที่ ๓.๑ แผนภาพแสดงกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรส ำหรับเด็กที่มี     
ควำมต้ องกำรจ ำ เป็ น พิ เศษระยะแรก เริ่ มของศูนย์ กำรศึ กษำ พิ เศษฉบับปรั บปรุ ง           
พุทธศักรำช ๒๕๕๘ 



๔๗ 

 

๑.๑ ขั้นเตรียมการ 
๑.๑.๑ สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรเกี่ยวกับหลักสูตรส ำหรับเด็กที่มีควำม

ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์กำรศึกษำพิเศษฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘ 
๑.๑.๒ ศึกษำวิเครำะห์ เพ่ือจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๑.๑.๓ เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำหลักสูตร

สถำนศึกษำ  
๑.๑.๔ ติดต่อประสำนงำน วิทยำกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒ ขั้นด าเนินการ 
๑.๒.๑ จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๑.๒.๒ เตรียมสภำพแวดล้อม วัสดุ คุรุภัณฑ์ให้เอ้ือต่อกำรน ำหลักสูตรไปใช้ 
๑.๒.๓ ประกำศใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ  
๑.๒.๔ สร้ำงควำมเข้ำใจครูและบุคลำกรในกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ 

๑.๓ ขั้นการน าหลักสูตรไปใช้ 
๑.๓.๑ จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เพ่ือให้จัดระบบสนับสนุนกำรใช้

หลักสูตรส ำหรับเด็กพิกำรทุกกลุ่ม 
๑.๓.๒ จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยใช้เป้ำหมำยที่ก ำหนดใน

แผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะบุคคล และแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว 
๑.๓.๓ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ เพ่ือเก็บข้อมูล

สภำพกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำในด้ำนกำรสนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลประเมินผล 
กำรรำยงำนผล กำรพัฒนำเด็กพิกำรและครอบครัว รวมทั้งปัญหำ อุปสรรค 

๑.๓.๔ ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ น ำขอ้มูลที่ได้จำกกำรประเมินผลจำกข้อ
๑.๓.๓ มำวิเครำะห์เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
 

บทบำทของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ประกอบด้วย  
๑) ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑.๑) มีภำวะผู้น ำและวิสัยทัศน์ในกำรขับเคลื่อนหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติ 
๑.๒) ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจหลักสูตร ดูแล ควบคุมและให้ค ำแนะน ำแก่ผู้สอนให้

ด ำเนินกำรจนบรรลุจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร  
๑.๓) ก ำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำรใช้หลักสูตร 
๑.๔) จัดหำวัสดุหลักสูตรที่ทันสมัยและให้มีจ ำนวนเพียงพอต่อจ ำนวนผู้สอน 
๑.๕) ควบคุมดูแลติดตำมผลกำรใช้หลักสูตร สนับสนุนส่งเสริม และนิเทศกำรใช้

หลักสูตรและกำรสอน ให้ก ำลังใจและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น   
๑.๖) ประเมินผลกำรใช้หลักสูตรและพัฒนำหลักสูตร 

 

๒) ครูผู้สอน 
๒.๑) ศึกษำและวิเครำะห์หลักสูตรให้เข้ำใจและน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนเป็นเฉพำะบุคคลและเฉพำะครอบครัว 



๔๘ 

 

๒.๒) ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ โดย รู้จักผู้ เรียนเป็นรำยบุคคล ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล และแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล ที่เสริมสร้ำง
พัฒนำกำรทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ และรับรู้ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้เรียน  

๒.๓) จัดสภำพแวดล้อมและสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนที่สร้ำงเสริมให้ผู้เรียนท ำ
กิจกรรมได้เต็มศักยภำพและสอดคล้องควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล 

๒.๔) จัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแผนโดยใช้เทคนิควิธีกำรต่ำงๆ เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก สื่อกำรเรียนรู้ บริกำรและควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใน
กำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ได้ตรงตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษของผู้เรียน  

๒.๕) ใช้เครื่องมือและวิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย และ
สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำผู้เรียนเพื่อเข้ำสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ  

๒.๖) มีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกับผู้ปกครองและคณะสหวิชำชีพ ตลอดจนเครือข่ำย 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำเต็มศักยภำพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒.๗) ศึกษำวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ น ำผลกำรวิจัยไป
ปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อ บริกำร และกำรวัดและประเมินผล รวมทั้งตัวผู้เรียน 

 

๓) ผู้ปกครอง 
๓.๑) ร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพะบุคคล        

แผนให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว โดยให้ข้อมูลและร่วมประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำน และ
ประเมินควำมก้ำวหน้ำของเด็กพิกำรตำมแผนให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว 

๓.๒) จัดกิจกรรมในกำรพัฒนำบุตรของตนตำมแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะ
ครอบครัว (ในกรณีผู้ปกครองจัดเอง) หำกผู้ปกครองน ำเด็กพิกำรมำรับบริกำรที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
ศูนย์กำรเรียนเฉพำะควำมพิกำรก็จะมีหน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเพื่อพัฒนำผู้เรียนเต็มศักยภำพ  

๓.๓) เป็นเครือข่ำยกำรเรียนรู้ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษและหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่มีส่วน
ร่วม  

๓.๔) จัดหรือปรับบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมของบ้ำนให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และ
กำรพัฒนำ 

๓.๕) สนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น 
 

๔) คณะสหวิชาชีพ 
๔.๑) มีส่วนร่วมในกำรประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำน วำงแผน ร่วมพัฒนำ          

และประเมินผล   
๔.๒) ร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพะบุคคล         

แผนให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว 
๔.๓) มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำรที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นเฉพำะ      

ให้ค ำปรึกษำแก่ครอบครัวและหรือประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืนในกำรจัดบริกำรตำมควำม
ต้องกำรของครอบครัว 



๔๙ 

 

๔.๔) ร่วมเป็นคณะกรรมกำรกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล และกำรส่งต่อเด็กพิกำร 
 

๕) ชุมชน 
๕.๑) ให้กำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 
๕.๒) ร่วมเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ สมำคม ชมรมผู้ปกครอง 
๕.๓) เป็นศูนย์กำรเรียนรู้  ภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งสืบสำนจำรีตประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนำผู้เรียนทุกด้ำน 
๕.๔) เสนอควำมคิดเห็นให้หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในกำรปรับ

สภำพแวดล้อมในชุมชน ให้เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตของเด็กพิกำร  
 
๒. แนวการจัดการเรียนรู้  

กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม
ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘ ผู้สอนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร
จัดกิจกรรมกำรออกแบบกิจกรรม กำรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้                   
เฉพำะส ำหรับเด็กพิกำร เพ่ือให้สำมำรถจัดกิจกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กพิกำรที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ ต้องเน้นกิจกรรมกำรปฏิบัติที่     
บูรณำกำรกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงและกำรปฏิบัติจริง ทักษะและกระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำง
หลำกหลำย เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนกระบวนกำรต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ และทักษะของ
ผู้เรียน อำทิ กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ กระบวนกำรคิด กระบวนกำรทำงสังคม กระบวนกำรวิจัย                    
กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง กำรลงมือปฏิบัติจริง กำรแก้ปัญหำ กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร และ
เทคนิคกำรสอนอ่ืนๆ เช่น เทคนิคกำรวิเครำะห์งำน เทคนิค 3R (Repetition/ Relaxation/Routine) 
เทคนิคกำรเสริมแรง เทคนิคกำรเลียนแบบ เทคนิคกำรกระตุ้นเตือน เทคนิคกำรลงโทษ  เทคนิคฟลอ
ไทม์ (Floor Time)  เทคนิคกำรให้รำงวัล เทคนิคตะล่อมกล่อมเกลำ กำรวิเครำะห์พฤติกรรมประยุกต์ 
กำรใช้ประสำทรับรู้ร่วมกัน วิธีเพ็คส์ (PECS) วิธีทีช (TEACCH)  เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผู้สอนต้องน ำทฤษฎี วิธีกำร เทคนิค ด้ำนกำรเรียนกำรสอนมำผสมผสำนเพ่ือให้
สอดคล้องกับเด็กพิกำรแต่ละบุคคลที่ระบุไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลและแผนให้บริกำร
ช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว  ส่งผลให้ผู้ เรียนได้พัฒนำเต็มศักยภำพและบรรลุตำมเป้ำหมำย                
ที่ก ำหนด 

๒.๑ หลักการจัดการเรียนรู้ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะ

แรกเริ่มของศูนย์กำรศึกษำพิเศษฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘ ยึดหลักว่ำ ผู้เรียนมีควำมส ำคัญ
ที่สุด เชื่อว่ำทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้  ยึดประโยชน์ที่ เกิดกับผู้ เรียน 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ  
ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและประเภทควำมพิกำร เน้นให้ควำมส ำคัญทั้งควำมรู้ และ
คุณธรรมโดยมีหลักกำรจัดกำรเรียนรู้  ดังนี้ 



๕๐ 

 

๒.๑.๑ เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและประเภท
ควำมพิกำร                          

๒.๑.๒ จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่หลำกหลำยผ่ำนกระบวนกำรคิด 
กำรแก้ปัญหำ ลงมือปฏิบัติจริงและน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

๒.๑.๓ จัดสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย  เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒.๑.๔  ประเมินควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เหมำะสมกับ

ธรรมชำติของทักษะกำรเรียนรู้ ระดับพัฒนำกำร และควำมสำมำรถของผู้เรียน ให้เป็นกระบวนกำร
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

๒.๑.๕ ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็กพิกำร 
๒.๒ วิธีการ เทคนิคการสอน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘ เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนำกำรทุกด้ำนและกำรให้กำร
ช่วยเหลือในกลุ่มทักษะจ ำเป็นของเด็กพิกำรแต่ละคน เมื่อเด็กมีแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
หรือครอบครัวมีแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว จะต้องน ำแผนเหล่ำนี้ไปพัฒนำคุณภำพ
ของเด็กพิกำร ซึ่งต้องอำศัยควำมรู้ควำมเข้ำใจของครูหรือผู้ดูแลเกี่ยวกับเทคนิค วิธีกำร ในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือให้เด็กพิกำรประสบควำมส ำเร็จ 
ในที่นี้ขอเสนอแนะเทคนิควิธีกำรที่ควรน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับเด็กพิกำร ดังนี้ 

๒.๒.๑ เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม ประกอบด้วย 
๑) การเสริมแรง เป็นกำรวำงเงื่อนไข เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมเป้ำหมำย

เป็นกำรเพ่ิมพฤติกรรมให้เกิดถี่ขึ้น อันเป็นผลที่ได้รับสิ่งที่พึงพอใจ หรือกำรหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงจำก
สิ่งที่ไม่พอใจกำรเสริมแรงมี ๒ ชนิด คือ  

๑.๑) กำรเสริมแรงทำงบวก (Positive Reinforcement) เป็นกำรให้สิ่ง
ที่พอใจ แล้วท ำให้บุคคลมีพฤติกรรมนั้น ๆ เพิ่มมำกขึ้น  

๑.๒) กำรเสริมแรงทำงลบ (Negative Reinforcement) เป็นกำรเอำสิ่ง
ที่บุคคลนั้นไม่พึงพอใจหรือไม่ชอบออกไปแล้วท ำให้บุคคลมีพฤติกรรมนั้นๆ เพ่ิมมำกขึ้น โดยมีหลักใน
กำรเสริมแรงดังนี้ (กุลยำ ก่อสุวรรณ, ๒๕๕๓; พิกุล  เลียวสิริพงศ์,๒๕๕๖) 

หลักในกำรให้กำรเสริมแรง ประกอบด้วย 
ก. Immediately (ให้ทันที) เมื่อเด็กท ำพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ ครู

ต้องกำรให้เสริมแรงทันที่เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่ำเมื่อเขำท ำพฤติกรรมเช่นนี้แล้วเขำจะได้รับสิ่งที่เขำ
ชอบทันที กำรท ำเช่นนี้ท ำให้โกมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มำกขึ้น 

ข. Frequently (ให้บ่อยๆ) กำรให้กำรเสริมแรงในช่วงแรกนั้น ครูต้องให้
บ่อยหรือให้ทุกครั้งเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หลังจำกนั้นจึงค่อยลดกำรเสริมแรงลง 

ค.Enthusiasm (ให้อย่ำงกระตือรือร้น) ครูต้องกำรให้กำรเสริมแรงด้วย
ควำมเต็มใจ จริงใจ และกระตือรือร้นเมื่อเด็กท ำพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้น 

ง.Describe the Behavior (อธิบำยว่ำพฤติกรรมใดที่ได้รับกำรเสริมแรง) 
เนื่องจำกบำงครั้งเด็กอำจแสดงพฤติกรรมหลำยอย่ำงในเวลำใกล้เคียงกัน หำกครูให้กำรเสริมแรงเพียง



๕๑ 

 

อย่ำงเดียว เช่น ครูชมเด็กชำยว่ำเก่งว่ำ “ดีมำก” โดยไม่บอกเหตุผลหรืออธิบำยเพ่ิมเติม เด็กชำยเก่ง
อำจไม่เข้ำใจว่ำพฤติกรรมใดที่ครูชมว่ำดีหรือเก่งอำจเข้ำใจผิด คิดเอำเองว่ำครูชมพฤติกรรมนั่งเงียบๆ 
ทั้งที่จริงๆ แล้วครูชมพฤติกรรมที่เด็กชำยเก่งเพ่ือนขอยืมยำงลบ ดังนั้นครูควรบอกว่ำ “ดีมำกนะ”       
ที่เก่งให้เพ่ือนยืมยำงลบ “อย่ำงนี้แสดงว่ำเป็นเด็กมีน้ ำใจ” เป็นต้น 

จ.Anticipation (ให้กำรเสริมแรงโดยท ำให้เด็กอยำกรู้อยำกเห็นและ        
รอคอย) กำรที่ครูเก็บตัวเสริมแรงให้เป็นควำมลับหรือ surprise ของเด็ก จะช่วยเพ่ิมคุณค่ำของ              
ตัวเสริมแรงนั้น ๆ ด้วย เช่น กำรที่ครูใส่ตัวเสริมแรงเด็กชอบไว้ในถุงจะท ำให้เด็กรู้สึกอยำกรู้อยำกเห็น
และเกิดควำมรอคอยมำกขึ้น โดยเฉพำะขณะที่ครูก ำลังจะหยิบตัวเสริมแรงออกมำ เป็นต้น 

 ฉ.Variety (ให้อย่ำงหลำกหลำย) หำกครุใช้ตัวเสริมแรงตัวใดตัวหนึ่งมำก
เกินไปเด็กอำจเบื่อ ท ำให้ตัวเสริมแรงตัวนั้นไม่ได้ผลตำมที่ครูต้องกำร ครูจึงควรใช้ตัวเสริมแรงอย่ำง
หลำกหลำย 

๒) การกระตุ้นเตือน (Prompting) เป็นวิธีกำรช่วยให้ เด็กพิกำร
ตอบสนองในทำงท่ีถูกต้องซึ่งครูสำมำรถกระตุ้นเตือนเพ่ือให้เด็กพิกำรปฏิบัติได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับ
วัตถุประสงค์เป้ำหมำย เช่น กำรชี้แนะ กำรท ำเป็นแบบอย่ำง กำรให้สัญญำณ กำรจับมือท ำ           
(กุลยำ ก่อสุวรรณ,  ๒๕๕๓) ระบุว่ำกำรกระตุ้นเตือนที่น ำมำใช้เพื่อกำรตอบสนองได้แก่  

๒.๑) กระตุ้นเตือนด้วยวำจำ เมื่อครูต้องกำรให้เด็กท ำพฤติกรรมหนึ่ง      
ครูจะเตือนก่อนเด็กจะท ำพฤติกรรมนั้นและระหว่ำงที่เด็กท ำพฤติกรรมนั้นๆ ด้วย เช่น ครูวำงเครื่อง
เขียนหลำยชนิดไว้บนโต๊ะ ได้แก่ ปำกกำ ดินสอ เมื่อเด็กเอ้ือมมือไปหยิบดินสอ ครูจึงย้ ำค ำว่ำ 
“ปำกกำ” เป็นต้น หรือ เมื่อเด็กท ำงำนช้ำกว่ำที่ควรจะเป็น ครูจะเตือนให้เด็กท ำให้เร็วขึ้น หรือ
บำงครั้งครูอำจต้องพูดช้ำลงเพื่อให้เด็กใจได้ง่ำยขึ้น วิธีเหล่ำนี้ถือ เป็นกำรกระตุ้นเตือนด้วยวำจำทั้งสิ้น   

๒.๒) กำรกระตุ้นเตือนด้วยท่ำทำง เป็นกำรแสดงท่ำทำงเพ่ือบอกหรือดึง
ควำมสนใจของเด็ก เช่น เมื่อครูสอนเรื่องกำรจับคู่สี ครูชี้นิ้วบอกสีที่ถูกต้อง  

๒.๓) กำรท ำเป็นแบบอย่ำง ผู้ที่เป็นแบบอย่ำงอำจเป็นครู เพ่ือนที่เป็นเด็ก
ด้วยกัน หรือผู้ใหญ่คนอ่ืนที่ในสถำนกำรณ์นั้นก็ได้ ในกำรสอนวิธีนี้ หำกครูน ำกำรวิเครำะห์งำนมำร่วม
ด้วย เด็กจะเรียนรู้ได้ดีขึ้น แต่ข้อควรระวังในกำรสอนโดยกำรเป็นแบบอย่ำงนี้ จะได้ผลก็ต่อเมื่อ        
เด็กให้ควำมสนใจ และจะตองมีผู้ที่ท ำเป็นแบบอย่ำงคอยแนะน ำขั้นตอนกำรท ำด้วยเสมอ  

๒.๔) กำรกระตุ้นทำงกำย เป็นกำรจับมือท ำ แต่ครูไม่ควรใช้วิธีนี้พร่ ำเพรื่อ 
ครูควรน ำวิธีกำรนี้มำใช้เมื่อมีควำมจ ำเป็นจริง ๆ และควรใช้ควบคู่กับกำรกระตุ้นเตือนด้วยวำจำ  
พร้อมทั้งอธิบำยว่ำกำรใช้กำรกระตุ้นเตือนหรือกำรช่วยเหลือแบบใดก็ตำม หลักส ำคัญคือ ครูต้อง
ค่อยๆลดกำรช่วยเหลือลง เพ่ือให้เด็กท ำได้เองโดยไม่ต้องพ่ึงพำผู้อ่ืนและช่วยให้พฤติกรรมนั้นเป็นไป
ตำมธรรมชำติ มำกที่สุด โดยมีวิธีกำรใช้กำรกระตุ้นเตือน ดังนี้ 

ก. เลือกวิธีที่เหมำะสมกับเด็กนั้นๆ 
ข. ใช้กำรกระตุ้นเตือนหลังจำกมีค ำสั่ง จำกนั้นลดกำรกระตุ้นเตือนลง

เพ่ือให้เด็กมีโอกำรตอบสนองก่อนให้ควำมช่วยเหลือ 



๕๒ 

 

ค. อย่ำใช้วิธีกระตุ้นเตือนซ้ ำ ๆในเรื่องเดิม โดยเฉพำะกำรกระตุ้นเตือนด้วย
ว่ำจำ หำกครูสังเกตเห็นว่ำ กำรกระตุ้นเตือนแบบใดแบบหนึ่งใช้ไม่ได้ผล ขอแนะน ำให้ครูเลือกใช้กำร
กระตุ้นเตือนแบบอ่ืนแทน เช่น กำรจับมือท ำ 

ง. กำรกระตุ้นเตือนเพื่อให้เด็กสนใจ 
จ. วำงแผนในกำรลดกำรช่วยเหลือลง 
ฉ. อย่ำใช้กำรกระตุ้นเตือน หำกไม่จ ำเป็น 
ช.  ให้กำรเสริมแรง เมื่อเด็กตอบสนองได้ถูก 
ซ.  ใช้กำรกระตุ้นเตือนทำงธรรมชำติ 
๓) การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) งำนที่ให้นักเรียนปฏิบัติทุกงำน

จะมีขั้นตอนแตกต่ำงกัน ครูจ ำเป็นต้องมีกำรวิเครำะห์งำนให้เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ  `โดยกำรจ ำแนกงำน
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นสุดท้ำย ในกำรตรวจสอบขั้นตอนที่จ ำแนกไว้นั้นให้น ำมำตรวจสอบกับ
นักเรียนแต่ละคน และปรับให้เป็นไปตำมข้ันตอนที่นักเรียนปฏิบัติ 

๔) กระบวนการฝีกฝนแบบลูกโซ่ (Chaining)  เมื่อครูวิเครำะห์งำนแล้ว
จะเริ่มสอนนักเรียนตั้งแต่ขั้นตอนแรกส่วนขั้นตอนที่เหลือจนถึงขั้นตอนสุดท้ำยครูเป็นผู้ปฏิบัติทั้งหมด 
เมื่อนักเรียนปฏิบัติขั้นตอนแรกได้ตำมเกณฑ์ครูจะสอนขั้นตอนที่ ๒ และให้นักเรียนปฏิบัติขั้นตอนที่ ๑
และ๒ส่วนครูจะปฏิบัติขั้นตอนที่เหลือทั้งหมด เมื่อนักเรียนปฏิบัติงำนได้ก็จะสอนขั้นตอนที่ ๓ และให้
นักเรียนปฏิบัติขั้นตอนที่ ๑-๓ ขั้นตอนที่เหลือครูจะเป็นผู้ปฏิบัติ กำรสอนให้นักเรียนฝึกฝนแบบลูกโซ่
ตั้งแต่ข้ันตอนแรกของงำนถึงขั้นตอนสุดท้ำยเรียกว่ำ กำรฝึกแบบเดินหน้ำ (Forward Training)  ซึ่งมัก
ใช้สอนกับงำนที่ขั้นตอนสุดท้ำยยำกมำก  ส่วนกำรฝึกฝนแบบถอยหลัง(Backward Training) เป็นกำร
สอนงำนที่ตรงกันข้ำมกับกำรฝึกแบบเดินหน้ำ นั่นคือ ครู/ผู้ปกครองจะสอนงำนขั้นตอนสุดท้ำยก่อน 
และสอนขั้นตอนรองสุดท้ำย งำนขั้นถัดไปเรื่อย ๆ ซึ่งครู/ผู้ปกครองจะปฏิบัติงำนที่เหลือทั้งหมด
นักเรียนจะท ำขั้นตอนสุดท้ำย และให้ท ำขั้นตอนถัดขึ้นมำเพ่ิมขึ้น ขั้นตอนที่เหลือครู/ผู้ปกครองจะเป็น
ผู้ปฏิบัติ กำรฝึกแบบถอยหลังจะท ำให้นักเรียนสนุกมำกกว่ำเนื่องจำกนักเรียนรู้สึกว่ำตนเองท ำกิจกรรม
ได้ส ำเร็จ ซึ่งมักใช้ในกำรฝึกทักษะกำรดูแลช่วยเหลือตนเอง 

๕) การท าซ้ า ๆ (Repetition) วิธีให้นักเรียนท ำซ้ ำ ๆ เป็นกำรเสริมแรง
และเรียนรู้งำนที่ดีวิธีหนึ่ง เนื่องจำกงำนที่ให้นักเรียนฝึกฝนจนเกิดทักษะนั้นจะต้องท ำเป็นประจ ำ หรือ
ทุกวัน เช่น กำรดูแลช่วยเหลือตนเอง ครู/ผู้ปกครองจึงต้องช่วยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทุกครั้งเมื่อปฏิบัติ
กิจกรรมประจ ำวัน 

๖) การตะล่อมกล่อมเกลา(Shaping) กำรตะล่อมกล่อมเกลำหรือกำร
ปรับแต่งพฤติกรรม เป็นกำรด ำเนินกำรเมื่อครู/ผู้ปกครอง ให้รำงวัลและชมเชยนักเรียนเมื่อนักเรียน
ปฏิบัติงำนได้ใกล้เคียงกับงำน โดยไม่ได้พิจำรณำว่ำจะต้องเป็นงำนที่สมบูรณ์ที่สุด เช่น ให้นักเรียนหวี
ผม ถ้ำนักเรียนหยิบหวีไปยังศีรษะตนเองและเคลื่อนหวีในลักษณะกำรหวี ครูก็จะให้รำงวัลและชมเชย
นักเรียนในพฤติกรรมนั้น ซึ่งนั่นหมำยควำมว่ำ นักเรียนยังไม่ท ำงำนได้ส ำเร็จหรือแม้ว่ำแทนที่จะเป็น
กำรหวีให้เรียบแต่กลับท ำให้ผมยุ่ง แต่ก็ใช้กำรปรับแต่งพฤติกรรม เพ่ือให้นักเรียนท ำงำนได้ส ำเร็จ     
ซึ่งมักจะใช้ช่วยนักเรียนในกำรฝึกข้ันตอนแรก ๆ 



๕๓ 

 

๗) การช่วยเหลือให้ผ่านขั้นตอนแรกของการริเริ่มงาน (Grading) เป็น
กำรใช้อุปกรณ์ที่มีขนำดเกินจริงส ำหรับกำรปฏิบัติที่ง่ำยเมื่อเริ่มต้น เมื่อให้นักเรียนฝึกกิจกรรมจะเริ่ม
ด้วยกำรฝึกกิจกรรมที่ง่ำย และค่อยเพ่ิมควำมซับซ้อนของงำน เช่น กำรใช้หวี กระดุม เสื้อขนำดใหญ่ 
เป็นต้น 

๘) การปรับ (Adaptations)  ในกำรวำงแผนบทเรียนเพ่ือสอนทักษะ
ชีวิต ทักษะกำรด ำรงชีวิตอิสระ ส ำหรับนักเรียนบำงคนอำจไม่ยังไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษ โดยเฉพำะนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย วิธีกำรปรับเพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติงำนได้จำก
อุปกรณ์ท่ีปรับแล้วก็เป็นแนวคิดที่น ำมำใช้ ได้แก่ 

๘.๑) กำรปรับสภำพแวดล้อม  เช่นกำรปรับสภำพแวดล้อมส ำหรับ
เก้ำอ้ีรถเข็นในกำรใช้ห้องน้ ำ  กำรท ำเก้ำอ้ีส ำหรับอำบน้ ำ กำรลดระดับอ่ำงล้ำงหน้ำ  กำรเก็บเสื้อและ
สิ่งของในระดับที่มคีวำมสูงในระดับที่นักเรียนเอ้ือมถึง 

๘.๒) กำรปรับเทคนิค เช่นกำรตรึงแขนบนโต๊ะก่อนกำรกิน หรือกำรนั่ง
บนเตียงและสวมกำงเกง เป็นต้น กำรปรับเทคนิคต่ำง ๆจะข้ึนอยู่กับควำมต้องกำรจ ำเป็นของนักเรียน 

๘.๓) กำรปรับวัสดุ อุปกรณ์ เป็นกำรปรับอุปกรณ์เพ่ือช่วยให้นักเรียนที่
มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษมีอิสระในกำรปฏิบัติ เช่น ช้อนที่ดัดแปลงให้มีที่จับยำวขึ้นส ำหรับกำร
เอ้ือมถึง กำรดัดแปลงเสื้อส ำหรับนักเรียนให้สวมได้ง่ำย เป็นต้น 

๒.๒.๒ โปรแกรมและเทคนิควิธีการอื่นๆ 
มีผู้ศึกษำและพัฒนำเทคนิควิธีกำรอ่ืนๆมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับ

เด็กพิกำร เช่น เด็กออทิสติก เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูด
และภำษำ เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์ เป็นต้น  เทคนิควิธีกำรเหล่ำนี้ ได้แก่ 

๑) การบ าบัดและการให้การศึกษาแก่บุคคลออทิสติกและผู้ที่มีปัญหาใน
ก า ร สื่ อ ส า ร  ( Treatment and Education of Autistic and Related Communication 
Handicapped Children : TEACCH)  

เป็นโปรแกรมกำรสอนแบบมีโครงสร้ำง (Structured teaching) ที่มี 
๔ องค์ประกอบ คือ  

๑.๑) โครงสร้ำงทำงกำยภำพ เป็นกำรจัดระบบสิ่งแวดล้อมทำง
กำยภำพ เพ่ือท ำให้พื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ มีควำมหมำยและเหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
จ ำเป็นของเด็ก 

๑.๒) ตำรำงกิจวัตรประจ ำวัน เป็นกำรชี้น ำทำงสำยตำ  โดยจัด
องค์ประกอบในตำรำงกิจวัตรประจ ำวัน จะช่วยให้นักเรียนคำดกำรณ์ว่ำจะเกิดอะไรขึ้นในล ำดับต่อไป  

๑.๓) ระบบกำรท ำงำน เป็นระบบกำรท ำงำนรำยบุคคลที่ให้วิธีกำรใน
กำรท ำงำน โดยอำศัยกลวิธีกำรเห็น (Visual Strategy) ในกำรจัดระบบ ซึ่งจะต้องตอบค ำถำม ๔ 
ค ำถำม ๑) งำนอะไรที่ต้องท ำให้ส ำเร็จและงำนนั้นมีลักษณะอย่ำงไร ๒) มีงำนมำกเท่ำไหร่ที่ต้องท ำให้
ส ำเร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด ๓) เมื่อใดที่ฉันจะต้องท ำงำนให้ส ำเร็จ ๔) อะไรที่จะตำมมำ  



๕๔ 

 

 ๑.๔) โครงสร้ำงของสิ่งที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ทำงกำรเห็น เป็นวิธีกำร
สร้ำงควำมชัดเจนให้กับภำระงำน ซึ่งมีกำรจัดระบบของงำนทั้งกำรจัดท ำตัวแบบและงำนที่ผู้เรียน
จะต้องเป็นผู้กระท ำ 

๒) การแลกเปลี่ยนภาพในระบบการสื่อสาร (Picture Exchange  
Communication  System : PECS) เป็นกำรสอนจะเน้นกำรใช้ภำพในกำรสื่อสำร โดยเริ่มจำกกำร
แลกเปลี่ยนภำพระหว่ำงคู่สนทนำ โดยไม่มีกำรพูดคุย ต่อจำกนั้นครูจะเริ่มพูดคุยกับเด็กทีละน้อย ซึ่ง
เด็กอำจไม่ได้ตอบแต่เด็กจะเริ่มโต้ตอบ โดยใช้ภำพ ใช้ภำษำท่ำทำง ใช้ภำษพูดในที่สุด แบ่งออกเป็น ๖ 
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  ๑  กำรแลกเปลี่ยนภำพ 
ขั้นตอนที่  ๒  กำรเพ่ิมระยะห่ำงในกำรแลกเปลี่ยนภำพและกำร

พยำยำมแลกเปลี่ยนภำพให้ได้ 
ขั้นตอนที่  ๓  ขั้นเรียนรู้กำรแยกแยะภำพ 
ขั้นตอนที่  ๔  กำรสร้ำงประโยค 
ขัน้ตอนที่  ๕  กำรฝึกตอบสนองค ำถำม “ต้องกำรอะไร” 
ขั้นตอนที่  ๖  ขั้นฝึกกำรแสดงควำมคิดเห็น 

๓) ฟลอร์ไทม์ (Floor  Time) เทคนิคฟลอร์ไทม์ (Floor  Time)      
เป็นกำรพัฒนำเด็กออทิสติกระดับอนุบำลด้วย กำรเล่น  เทคนิคนี้เป็นกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์และ
ควำมพอใจ ออกแบบกำรเล่นให้สอดคล้องกับระดับพัฒนำกำรและลักษณะเฉพำะบุคคลโดยเชื่อว่ำ
หำกเด็กออทิสติกได้รับกำรฝึกให้มีปฏิสัมพันธ์ที่น่ำพอใจเด็กก็จะพัฒนำสติปัญญำและควำมงอกงำม
ทำงอำรมณ์ไปได้พร้อมๆ กัน เทคนิคนี้ท ำ ให้ เด็กเรียนรู้ทักษะหลำยทักษะ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐำน                 
ของพัฒนำกำรโดยผ่ำนกำรเล่น มีผู้ใหญ่ร่วมในกำรเล่นและแก้ไขควำมบกพร่องที่เป็นอุปสรรคขัดขวำง
กำรเล่นที่มีประโยชน์ต่อพัฒนำกำรกิจกรรมฟลอร์ไทม์ มี ๕  ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑  กำรสังเกต (observation)  กำรสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ขณะเล่นโดย มีเป้ำหมำยส ำคัญคือสังเกตว่ำเด็กมีควำมสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้ำงมำกน้อยเพียงใด  
และเข้ำใจในสิ่งที่ด ำเนินไปรอบตัวหรือไม่เพียงใดเพ่ือจะให้รู้ว่ำจะเข้ำหำเด็กได้อย่ำงไร 

ขั้นที่ ๒ เข้ำหำเด็ก และเปิดวงจรสื่อสำร (approach - open circle 
of communication)  ครูเข้ำหำเด็กและร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งพยำยำมสร้ำงอำรมณ์ร่วมให้อยู่ใน
ระดับเดียวกับเด็ก อำจนั่งลงใกล้ๆ และเล่นกับเด็ก  เริ่มสื่อสำรโดยอำจใช้สีหน้ำ  ท่ำทำง  ภำษำกำย 
หรือภำษำพูดก็ได้ใช้สิ่งของ ของเล่น หรือกิจกรรมที่เด็กสนใจ 

ขั้นที่ ๓  คล้อยตำมเด็ก (follow  the child’s lead) ครูจะต้อง
พยำยำมคล้อยตำมเด็กโดยไม่สั่งหรือจับมือให้เด็กท ำ แต่คล้อยตำมในสิ่งที่เด็กพูดและสิ่งที่เด็กท ำ โดย
ให้เด็กเป็นผู้น ำในกำรเล่นเด็กจะเป็นคนต้นคิดในกำรเล่นว่ำ เด็กจะเล่นอย่ำงไร  เล่นอะไรก่อน        
ครูจะต้องคล้อยตำม 



๕๕ 

 

ขั้นที่ ๔  ยืดและขยำยกำรเล่น (extend and expand play) ในขั้น
นี้ครูพยำยำมยืดและขยำยกำรเล่นและกำรสื่อสำรให้นำนขึ้นและหลำกหลำยขึ้ นโดยไม่แทรกแซง
กำรละเล่นของเด็ก ครูเป็นฝ่ำยเล่นตำม 

ขั้ น ที่ ๕ ปิ ด ว ง จ ร สื่ อ ส ำ ร   ( child closes the circle of 
communication) เป็นกำรสิ้นสุดเรื่องที่สื่อสำรกันเมื่อครูเริ่มสื่อสำรกับเด็ก เช่น ครูยิ้มให้ เด็กยิ้มตอบ 
นั่นคือจบ ๑ วงจรสื่อสำร 

๔) เทคนิคการสอนแบบ  3R เป็นกำรสอนที่น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัด
กิจกรรม บรรยำกำศ สภำพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 

๔.๑) Repetition คือ กำรสอนซ้ ำและใช้เวลำสอนมำกกว่ำนักเรียน
ปกติ ใช้วิธีสอนหลำยๆ วิธีในเนื้อหำเดิม  

๔.๒) Relaxation คือ กำรสอนแบบไม่ตึงเครียด ไม่สอนเนื้อหำวิชำ
เดียวนำนเกิน ๑๕ นำที ควรเปลี่ยนกิจกรรมกำรสอน วิชำกำรเป็นกำรเล่น ร้องเพลง ดนตรี เล่ำนิทำน 
หรือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

๔.๓) Routine คือ กำรสอนให้เป็นกิจวัตรประจ ำวัน เป็นกิจกรรมที่
ต้องท ำสม่ ำเสมอในแต่ละวัน  

๕) การวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์  (Applied  Behavior Analysis 
:ABA) 

กำรวิเครำะห์พฤติกรรมประยุกต์ เป็นกำรน ำวิธีกำรปรับพฤติกรรม
มำใช้ในกำรสอนหรือปรับพฤติกรรมของเด็ก จุดมุ่งหมำยส ำคัญของกำรวิเครำะห์พฤติกรรมประยุกต์ 
คือกำรสร้ำงเสริมพฤติกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก เช่น กำรมองหน้ำ และหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ลง เช่น กำรท ำร้ำยตนเองกำรวิเครำะห์พฤติกรรมประยุกต์  ประกอบด้วยวิธีกำร ๓ ขั้นตอน  
คือ 

๕.๑) กำรประเมินพฤติกรรม (Behavior  Assessment) โดย
ประเมินพฤติกรรมใดของเด็กที่เป็นปัญหำที่ต้องกำรแก้ไขและก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และก ำหนดเส้นฐำน ( Baseline) เป็นฐำนข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กว่ำเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด  มี
ควำมรุนแรงหรือไม่  

๕.๒) กำรให้ควำมช่วยเหลือ (Intervention)  เป็นกระบวนกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กโดยใช้เทคนิคต่ำงๆ เพ่ือให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เช่น แรงเสริม
เชิงบวก  กำรชี้แนะ 

๕.๓) กำรคงไว้ซึ่งพฤติกรรม  (Maintenance)  เมื่อเด็กแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้วจ ำเป็นต้องให้เด็กแสดงพฤติกรรมนั้นต่อเรื่อยๆ 

๖) การใช้ประสาทการรับรู้ร่วมกัน (Sensory Integration) 

กำรใช้ประสำทกำรรับรู้ร่วมกัน หมำยถึงกำรใช้ประสำทกำรรับรู้
หลำยๆด้ำนร่วมกัน  ทั้งในด้ำนกำรสัมผัส  กำรเคลื่อนไหว  กำรใช้ส่วนต่ำงๆ ของล ำตัว  กำรใช้สำยตำ 
กำรฟัง กำรลิ้มรส และกำรดมกลิ่น  ฝึกกำรใช้ประสำทสัมผัสกำรรับรู้ เพ่ือลดพฤติกรรมที่ซ้ ำๆ เพ่ิม



๕๖ 

 

สมำธิ เพ่ิมควำมสำมำรถ ควำมยำวนำนในกำรท ำสมำธิ  ลดควำมวิตกกังวล ปรับสภำพแวดล้อมให้
เหมำะสมกับเด็กเพ่ือให้เด็กใช้ประสำทสัมผัสได้เต็มที่  ฝึกให้เข้ำใจและรับรู้ส่วนต่ำงๆของร่ำงกำย กำร
ใช้อวัยวะกำรเคลื่อนไหว ทั้งกำรใช้แขน ขำ นิ้วมือด้วยกิจกรรมกำรฝึกที่ท ำให้เด็กมีอำรมณ์สงบลง เช่น 
อำบน้ ำอุ่น ยกของหนักๆ ลำกของหนักๆ ดันของหนักๆ กิจกรรมที่ท ำให้เด็กรับรู้ได้ดีข้ึน   

๒.๓ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
หลักสูตรกำรให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส ำหรับเด็กพิกำร ศูนย์กำรศึกษำ

พิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๖ ทักษะพ้ืนฐำนและทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม
พิกำร หรือทักษะจ ำเป็นอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ภำยใต้พัฒนำกำรทำงร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญำ 
และควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเอง กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของงเด็กพิกำรแต่ละคน กำรจัดกิจกรรม
ผู้สอนจะต้องมีควำมเข้ำใจว่ำ พัฒนำกำรและควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ของเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษจะแตกต่ำง ดังนั้น กำรจัดกิจกรรมควรศึกษำทักษะและกิจกรรมในแต่ละด้ำน เพ่ือส่งเสริม
พัฒนำกำรและควำมสำมำรถตำมที่หลักสูตรก ำหนด  
  ทักษะพ้ืนฐำนแต่ละทักษะ ได้แก่ ทักษะกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ำมเนื้อมัดเล็ก 
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ ำวัน ทักษะกำรรับรู้และแสดงออกทำงภำษำ ทักษะทำงสังคม 
เป็นทักษะที่มุ่งให้เด็กพิกำรได้ใช้ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ กำรรับรู้ จำกกำรเล่น กำรปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ ำวัน ซึ่งครูหรือผู้ดูแลจะต้องจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณำกำรที่สัมพันธ์กับอำยุและสภำพ
ชีวิต รวมทั้งควำมต้องกำรจ ำเป็นในสถำนกำรณ์จ ำลองและสถำนกำรณ์จริง ทั้งในกำรแสดงบทบำท
สมมติ กำรเลียนแบบจำกสื่อต่ำงๆ กำรฟังนิทำน เรื่องเล่ำทั้งจำกครูและจำกสื่อ รวมทั้งกำรน ำเด็กไป
ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ กิจกรรมตำมประเพณี กิจกรรมทัศนศึกษำ     
เป็นต้น กำรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เป็นกำรน ำทักษะต่ำงๆมำจัดและส่งเสริมให้ เด็กได้แสดงออกใน
สภำพที่เป็นธรรมชำติโดยครูหรือผู้ดูแลจะสังเกตพฤติกรรมเหล่ำนั้น และน ำไปปรับกำรช่วยเหลือเป็น
ตัวต่อตัว หรือประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ส่วนทักษะทำงสติปัญญำหรือ
กำรเตรียมควำมพร้อมทำงวิชำกำร ต้องมีกำรสร้ำงสถำนกำรณ์ให้เด็กพิกำรเรียนรู้สภำพแวดล้อม เปิด
โลกกว้ำงและเผชิญปัญหำ กำรจัดกิจกรรมต้องน ำสิ่งแวดล้อมมำให้เด็กพิกำรรู้จักและสำมำรถระบุชื่อ
และหน้ำที่ของสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ใช้ในชีวิตจริง หรือสื่อจ ำลอง และทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม
พิกำรหรือทักษะจ ำเป็นอื่นๆนั้น เป็นกำรจัดกิจกรรมตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของแต่ละบุคคล เช่น ใน
เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หรือกำรเคลื่อนไหว หรือสุขภำพ ก็ไม่ได้มีควำมต้องกำรในทักษะ
เฉพำะที่เหมือนกัน เด็กพิกำรบำงคนอำจมีควำมจ ำเป็นในกำรใช้กำยอุปกรณ์ บำงคนจ ำเป็นต้องได้รับ
กำรฝึกใช้อวัยวะที่เหลืออยู่ในกำรปฏิบัติกิจกรรมประจ ำวัน หรือต้องจัดเทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกและฝึกใช้ประกอบกำรปฏิบัติกิจกรรมประจ ำวัน ดังนั้น ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะจ ำเป็น
จึงต้องมีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญและสิ่งที่เป็นควำมเร่งด่วนในวัยของเด็กพิกำร ส่วนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนได้จ ำแนกออกมำเป็น ๖ กิจกรรม ซึ่งได้ก ำหนดให้จัดตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของเด็กพิกำร
และบริบทของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ หมำยควำมว่ำ เด็กพิกำรแต่ละคนอำจได้รับกำรพัฒนำและแสดง
ควำมสำมำรถในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลำยกิจกรรมก็ได ้
 

 ส ำหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรก ำหนดไว้  ๑๐ ข้อ เป็นผลที่เกิดจำก        
กำรพัฒนำเด็กตำมทักษะกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประกอบด้วย  



๕๗ 

 

๑. ร่ำงกำยเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี 
๒. กล้ำมเนื้อมัดใหญ่และกล้ำมเนื้อมัดเล็กแข็งแรง และใช้ได้อย่ำงประสำนสัมพันธ์กัน  
๓. ร่ำเริง แจ่มใส มีควำมสุขและมีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
๔. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีควำมรับผิดชอบ 
๕. ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภำพ 
๖. สนใจต่อกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว 
๗. เล่นและท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๘. สื่อสำรด้วยภำษำหรือวิธีกำรอ่ืนได้   
๙. มีควำมสำมำรถในกำรคิดและกำรแก้ปัญหำได้เต็มศักยภำพ 
๑๐. มีควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันได้เต็มศักยภำพ 
เมื่อพิจำรณำตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๑๐ ประกำรนี้ สำมำรถก ำหนดกรอบ

กำรพิจำรณำคุณลักษณะอันพึงระสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดกับเด็กพิกำร ให้สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำง     
ด้ำนร่ำงกำย  ด้ำนจิตใจ อำรมณ์  ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ  และกำรพ่ึงพำตนเอง ตลอดจนกำรมี
คุณภำพชีวิตที่ดี ได้ดังนี ้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้านร่างกาย 
หมำยถึง ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย ในเรื่องน้ ำหนัก ส่วนสูง 

และกำรดูแลสุขอนำมัยของตนเอง กำรใช้กล้ำมเนื้อส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยในกำรปฏิบัติกิจกรรม       
ได้อย่ำงประสำนสัมพันธ์กัน หรือกำรใช้กล้ำมเนื้อด้วยวิธีกำรอ่ืน รวมถึงกำรใช้อุปกรณ์ช่วยหรือ
ทดแทนในกำรปฏิบัติกิจกรรม โดยค ำนึงถึงควำมบกพร่องแต่ละประเภทและระดับของควำมพิกำร 
ประเด็นกำรพิจำรณำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘ คือ (๑) ร่ำงกำย
เจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดีและ (๒) กล้ำมเนื้อส่วนต่ำง ๆของร่ำงกำยมีควำมแข็งแรง สำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงประสำนสัมพันธ์กัน หรือกำรใช้กล้ำมเนื้อด้วยวิธีกำรอ่ืน รวมถึงกำรใช้อุปกรณ์ช่วยหรือ
ทดแทน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิตใจ อารมณ์ 
หมำยถึง ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรทำงด้ำนจิตใจ อำรมณ์  เกี่ยวกับกำร

ตระหนักในคุณค่ำของตนเองและผู้อ่ืน กำรมีอำรมณ์ร่ำเริงแจ่มใส กำรแสดงควำมอยำกรู้อยำกเห็นต่อ
สิ่งแวดล้อม เล่นและร่วมกิจกรรมต่ำงๆกับผู้อ่ืน  ตำมควำมบกพร่องแต่ละประเภทและระดับของควำม
พิกำร  ประเด็นกำรพิจำรณำให้น ำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรส ำหรับเด็กที่มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘        
(๓) ร่ำเริงแจ่มใสมีควำมสุขและมีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน (๔) มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัยใน
ตนเองและมีควำมรับผิดชอบ  



๕๘ 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้านสังคม 
หมำยถึง ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรด้ำนสังคม ในเรื่องกำรเล่น กำรร่วม

กิจกรรมกำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน กำรปฏิบัติตำมกฎกติกำ มำรยำททำงสังคม ตลอดจนสำมำรถ
ด ำรงชีวิตประจ ำวันได้เต็มศักยภำพทั้งในสภำพแวดล้อมที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย ตำมควำมบกพร่อง          
แต่ละประเภทและระดับของควำมพิกำร ประเด็นกำรพิจำรณำให้น ำคุณลักษณะอันพึงประสงค์             
ตำมหลักสูตรส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ        
ฉบับปรับปรุ ง  พุทธศักรำช ๒๕๕๘ (๗) เล่นและท ำกิจกรรมกับผู้ อ่ืนได้อย่ ำงมีควำมสุ ข                            
(๑๐) มีควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันได้เต็มศักยภำพ  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้านสติปัญญา 
หมำยถึง ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรด้ำนกำรใช้สติปัญญำ  เกี่ยวกับกำรคิด 

ตัดสินใจ แก้ปัญหำเมื่อเผชิญกับสถำนกำรณ์หรือปัญหำต่ำงๆ กำรใช้ภำษำหรือกำรสื่อสำรด้วยวิธีกำร
อ่ืน ตำมควำมบกพร่องแต่ละประเภทและระดับของควำมพิกำร ประเด็นกำรพิจำรณำให้น ำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม      
ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘ (๖) สนใจต่อกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว               
(๘) สื่อสำรด้วยภำษำหรือวิธีกำรอ่ืนได้อย่ำงเหมำะสมและ (๙) มีควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้านการพึ่งพาตนเอง 
หมำยถึง ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถใช้ภำษำในกำรสื่อสำร รู้จักกฎเกณฑ์ 

กติกำของสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  สำมำรถแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันได้อย่ำง
เหมำะสม ตำมควำมบกพร่องแต่ละประเภทและระดับของควำมพิกำร ประเด็นกำรพิจำรณำให้น ำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของ
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘ (๕) ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภำพและ 
(๑๐) มีควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันได้เต็มศักยภำพ 

      คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 
หมำยถึง ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม 

สติปัญญำและสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงเหมำะสม ตำมควำมบกพร่องแต่ละประเภทและระดับของ
ควำมพิกำรประเด็นกำรพิจำรณำให้น ำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรส ำหรับเด็กที่มี      
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช ๒๕๕๘       
(๑) ร่ำงกำยเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี (๓) ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมสุขและมีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืน (๗) เล่นและท ำกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข (๑๐) มีควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิต
ประจ ำวันได้เต็มศักยภำพ 



๕๙ 

 

คุณลักษณะที่ พึงประสงค์บำงข้อสำมำรถใช้ผลจำกกำรจัดกิจกรรมตำมทักษะ           
กำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนมำบันทึกผลว่ำเด็กพิกำรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่ำวใน
ระดับใด เช่น กล้ำมเนื้อมัดใหญ่และกล้ำมเนื้อมัดเล็กแข็งแรง และใช้ได้อย่ำงประสำนสัมพันธ์กัน 
กล้ำมเนื้อส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยมีควำมแข็งแรง สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงประสำนสัมพันธ์กัน        
หรือกำรใช้กล้ำมเนื้อด้วยวิธีกำรอ่ืน รวมถึงกำรใช้อุปกรณ์ช่วยหรือทดแทน เป็นต้น แต่คุณลักษณะที่
พึงประสงค์บำงข้อต้องจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ
บุคคลหรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัวหรือกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียน เช่น                    
มีควำมสำมำรถในกำรคิดและกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมเต็มศักยภำพ เป็นต้น 
   

๒.๓.๑ กลุ่มทักษะพื้นฐาน เป็นทักษะที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำเด็กพิกำรมีทั้งหมด ๖ กลุ่ม
ทักษะ ได้แก่  

๑)  กลุ่มทักษะกล้ำมเนื้อมัดใหญ่  เป็นกำรพัฒนำกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ในด้ำน
ต่ำงๆ ในเรื่องกำรเคลื่อนไหวในท่ำนอน กำรคืบ กำรคลำน กำรนั่ง กำรยืน กำรเดิน กำรวิ่ง กำร
กระโดด และกำรรับส่งลูกบอล 

๒)  กลุ่มทักษะกล้ำมเนื้อมัดเล็ก  เป็นกำรพัฒนำกล้ำมเนื้อมัดเล็กให้
แข็งแรง และใช้ได้อย่ำงประสำนสัมพันธ์กัน  ในเรื่อง กำรมอง กำรใช้มือในกำรท ำกิจกรรม              
กำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงตำกับมือ และกำรเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในกำรพูด 

๓) กลุ่มทักษะกำรช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ ำวัน เป็นกำรพัฒนำให้
ผู้เรียนสำมำรถปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันในเรื่อง (๑) กำรรับประทำนอำหำร ประกอบด้วย กำรดูด กำร
ดื่ม กำรกลืนและกำรเคี้ยว กำรหยิบอำหำรเข้ำปำก กำรใช้ช้อนตักอำหำร  (๒) กำรแต่งกำย 
ประกอบด้วย กำรถอด – สวมถุงเท้ำ รองเท้ำ กระโปรงกำงเกง เสื้อ กำรถอด และสวมใส่เครื่องแต่ง
กำย กำรเลือกเครื่องแต่งกำย  (๓) กำรขับถ่ำย ประกอบด้วย กำรขับถ่ำย อุจจำระ -ปัสสำวะ (๔) กำร
ดูแลอนำมัยตนเอง กำรท ำควำมสะอำดมือและเท้ำ กำรท ำควำมสะอำดหน้ำ กำรแปรงฟัน กำรอำบน้ ำ 
กำรหวีผม กำรสระผม  (๕) กำรรับผิดชอบ งำนบ้ำน ประกอบด้วยกำรช่วยเหลืองำนบ้ำน ปูและเก็บที่
นอน กำรจัดเก็บสิ่งของ เครื่องใช้ (๖) กำรใช้ห้องน้ ำสำธำรณะ (๗) กำรเคลื่อนย้ำยตนเองในบ้ำน 
(Functional Mobility)  (๘) กำรดูแลสุขภำพและควำมปลอดภัยในชีวิตประจ ำวัน (Health and 
Safety) ประกอบด้วย การดูแลและการป้องกันสุขภาพ  ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  

๔) กลุ่มทักษะกำรรับรู้และแสดงออกทำงภำษำ  เป็นกำรพัฒนำให้ผู้เรียน
สำมำรถรับรู้ แสดงออกทำงภำษำ และสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม ในเรื่อง (๑) กำรรับรู้เสียงและค ำ 
ประกอบด้วย กำรรับรู้เสียง กำรรับรู้ค ำพูด  (๒) กำรสื่อสำร ประกอบด้วย กำรแสดงสีหน้ำท่ำทำงต่อ
สิ่งเร้ำ กำรออกเสียงค ำและกำรใช้ค ำพูด  (๓) กำรออกเสียงพยัญชนะ และสระ ประกอบด้วย สระ อำ 
อี อู ออ ไอ โอ  อะ อิ  อุ เอ  เอำ  พยัญชนะต้น (เสียงน ำ) ม น ห ย ค อ ว บ ก ป  ท ต ล จ พ ง ด  
ค ำที่มีตัวสะกด แม่กก แม่กง  แม่กบ แม่กด (๔) กำรสร้ำงค ำพูดและประโยค ประกอบด้วย ค ำและ
ประโยค ค ำพูดและประโยคอย่ำงง่ำย  (๕) กำรบอกข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ สกุลของตนเอง  
อำยุและเพศของตนเอง ชื่อสมำชิกในครอบครัว ที่อยู่ของตนเอง 



๖๐ 

 

๕) กลุ่มทักษะทำงสังคม เป็นกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตนในสังคม กำรเล่น 
และเสริมสร้ำงกำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนได้อย่ำงเหมำะสมตำมศักยภำพ และสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  ในเรื่อง (๑) กำรมีปฏิสัมพันธ์ (๒) กำรเล่น ประกอบด้วย กำร
เล่นคนเดียว กำรเล่นเป็นกลุ่ม (๓) กำรปฏิบัติตนในสังคมและทักษะชีวิต ประกอบด้วย กำรปฏิบัติตน
ในสังคม กำรปฏิบัติตนในกำรรับประทำนอำหำรร่วมกับผู้อ่ืน กำรซื้อของ กำรเดินทำงไปสถำนที่ต่ำงๆ
ในชุมชน กำรโดยสำรรถประจ ำทำงหรือรถรับจ้ำง กำรปรับตัวในสังคมและกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็น
ประโยชน์ (๔) กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง (Self - Esteem) ประกอบด้วย กำรรู้จักตนเอง ควำม
ภำคภูมิใจในตนเอง 

๖)  กลุ่มทักษะทำงสติปัญญำหรือกำรเตรียมควำมพร้อมทำงวิชำกำร    
เป็นกำรพัฒนำด้ำนกำรรับรู้  ควำมคิดรวบยอดด้ำนต่ำง ๆ และกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน กำร
เตรียมควำมพร้อมทักษะพ้ืนฐำนคณิตศำสตร์ ในเรื่องกำรนับ กำรรู้ค่ำของตัวเลข กำรอ่ำนและกำร
เขียนตัวเลข กำรจับคู่กำรเปรียบเทียบ กำรจ ำแนก กำรจัดหมวดหมู่ กำรเตรียมควำมพร้ อมทักษะ
พ้ืนฐำนภำษำไทย ได้แก่ กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทย 

๒.๒.๒  กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอ่ืนๆ เป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพเฉพำะของเด็กพิกำรตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษแต่ละประเภทควำมพิกำร และได้จัดท ำ
ไว้เป็นตัวอย่ำงดังนี้ 

๑) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น เป็น
กำรพัฒนำทักษะครอบคลุม กำรใช้ประสำทสัมผัสทำงกำรเห็นที่เหลืออยู่ กำรสร้ำงควำมคุ้นเคยกับ
สภำพแวดล้อมและกำรเคลื่อนไหว  กำรเดินทำงของคนตำบอด  กำรฝึกประสำทสัมผัส  กำรเคลื่อนที่
ของมือ กำรอ่ำนอักษรเบรลล์ กำรเตรียมควำมพร้อมกำรเขียนอักษรเบรลล์ กำรเขียนอักษรเบรลล์  
กำรใช้ลูกคิด 

๒) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน 
เป็นกำรพัฒนำทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรใช้เครื่องช่วยฟัง และกำรใช้ภำษำมือ 

๓) ทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำเป็น
กำรพัฒนำกำรรับผิดชอบงำนบ้ำน กำรดูแลสุขอนำมัยส่วนบุคคลและควำมปลอดภัยในชีวิตประจ ำวัน 

กำรพัฒนำเด็กที่มีควำมจ ำเป็นพิเศษตำมหลักสูตรนี้อำจใช้บริกำรนัก
กิจกรรมบ ำบัดในศูนย์กำรศึกษำพิเศษหรือในโรงพยำบำลหรือตำมระบบคูปองบัญชี ค 

๔) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือ
กำรเคลื่อนไหว หรือสุขภำพ  เป็นกำรฝึกกำรใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน กำยอุปกรณ์เสริม กำยอุปกรณ์
เทียม อุปกรณ์ดัดแปลง สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก รวมถึงกำรดูแล
สุขอนำมัย ส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันภำวะแทรกซ้อน   

๕) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
ยังไม่พบเจอเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ในวัยแรกเกิด – ๖ ปี ตำมที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

๖) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดและ
ภำษำ  เป็นกำรพัฒนำกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร โดยกำรฝึกทักษะกำรฟัง กำรพูด  กำรอ่ำน กำร



๖๑ 

 

เขียน กำรใช้รูปภำพสัญลักษณ์ในกำรสื่อสำร ควรได้รับกำรแก้ไขกำรพูดจำกครูกำรศึกษำพิเศษ หรือนัก
อรรถบ ำบัด 

กำรพัฒนำเด็กที่มีควำมจ ำเป็นพิเศษตำมหลักสูตรนี้อำจใช้บริกำรนัก
กิจกรรมบ ำบัดในศูนย์กำรศึกษำพิเศษหรือในโรงพยำบำลหรือตำมระบบคูปองบัญชี ค 

๗) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงพฤติกรรม
หรืออำรมณ์เป็นกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึก ด้ำนควำมสนใจ  กำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ เพ่ือลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และปฏิบัติตำมกติกำของสังคมได้อย่ำงเหมำะสม ควรได้รับกำรฝึกจำก
คณะสหวิชำชีพ 

กำรพัฒนำเด็กที่มีควำมจ ำเป็นพิเศษตำมหลักสูตรนี้อำจใช้บริกำร
นักจิตวิทยำคลินิกในศูนย์กำรศึกษำพิเศษหรือในโรงพยำบำลหรือตำมระบบคูปองบัญชี ค 

๘) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กออทิสติก เป็นกำรฝึกทักษะจ ำเป็น
เฉพำะส ำหรับบุคคลออทิสติก เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนควำมสนใจ  กำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ กำร
เข้ำใจภำษำ กำรแสดงออกทำงภำษำ อำรมณ์ ควำมรู้สึก กำรลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ กำรปฏิบัติ
ตำมกติกำของสังคม กำรเลียนแบบ กำรหลีกหนีจำกอันตรำย   

๙) กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กพิกำรซ้อน  สำมำรถน ำทักษะ
จ ำเป็นเฉพำะควำมพิกำรหรือทักษะจ ำเป็นอ่ืนๆ  ไปใช้ได้ หรือก ำหนดทักษะจ ำเป็นเพ่ิมเติม เพ่ือน ำมำ
พัฒนำเด็กพิกำรได้ตำมควำมเหมำะสม  

 
 



บทท่ี ๔ 

การประเมินผล 
 

การประเมินผลการเรียนรู้เป็นการเก็บผลข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามทักษะการเรียนรู้ เพ่ือน ามาประมวลผลและตีค่าตามเกณฑ์ โดยมีหลักการ ดังนี้ 

๑.  หลักการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการ       
จ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม  
ตรวจสอบ ตีความผลการพัฒนา และพัฒนาการด้านต่างๆ  ของผู้เรียนตามหลักสูตรก าหนด เพ่ือน าผล
ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินผลการเรียนรู้ สถานศึกษาต้องมี
การด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  สามารถรองรับการประเมิน
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้   โดยก าหนดหลักการด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร ดังนี้ 

๑) สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้                   
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

๒) การประเมินผลการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและให้ระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ 

๓) การประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมตามทักษะการเรียนรู้ที่
ก าหนด ในหลักสูตรและจัดให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔) การประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้อง
ด าเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน ทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด พฤติกรรมที่เหมาะสม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได้ 

๕) การประเมินผลการเรียนรู้ พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน
ตามความแตกต่างเฉพาะบุคคล และประเภทความพิการ  

๖) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
๗) ให้สถานศึกษาจัดท าและออกเอกสารหลักฐานการศึกษาเพ่ือเป็นหลักฐานการ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

๒.  องค์ประกอบการประเมินผลการเรียนรู้  
 การประเมินคุณภาพของผู้เรียน พิจารณาองค์ประกอบร่วมกัน ๓ ด้าน คือ ทักษะการ

เรียนรู้  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรก าหนด  โดยผู้เรียนต้อง
ได้รับ การประเมินทุกองค์ประกอบ ดังนี้ 
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๒.๑ องค์ประกอบด้านทักษะการเรียนรู้   
เป็นการประเมินทักษะพ้ืนฐานและทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะ

จ าเป็นอ่ืนๆ โดยมีขั้นตอน การด าเนินการดังนี้  
ส าหรับครู 
๑) การประเมินก่อนการให้บริการ 

เป็นการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน ตามแบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน
ที่ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ทุกด้าน เพ่ือตรวจสอบความสามารถเบื้องต้นของผู้ เรียนว่ามี
ความสามารถระดับใดเมื่อเทียบเกณฑ์ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ในการก าหนดความสามารถพ้ืนฐานเป็น
รายทักษะส าหรับการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  (ภาคผนวกแบบประเมินความสามารถ
พ้ืนฐาน) 

 ๒) การประเมินระหว่างการให้บริการ 
เป็นการประเมินระหว่างการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ

แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว โดยผู้สอนหรือผู้ดูแลจะประเมินตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งได้ก าหนดสถานการณ์ งาน และเกณฑ์การบรรลุของผู้เรียนแตกต่าง
กัน ในขั้นตอนนี้การให้ระดับคะแนนความส าเร็จจะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือของครูผู้สอนหรือผู้ดูแล 
ซึ่งต้องเก็บข้อมูลต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียน เทคนิค
วิธีการสอนของผู้สอน/ผู้ดูแลรวมทั้งสื่อต่างๆท่ีน ามาใช้ 

๓) การประเมินหลังการให้บริการ 
เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียนตามเป้าหมายและวัตุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนการให้บริการหรือน าไปตัดสินผลการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการ
ประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

๒.๒ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๑๐ ข้อ ซึ่งสามารถน าผล

จากการจัดการเรียนการสอนในทักษะการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาเป็นข้อมูลส าหรับ
การตัดสินผล โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินเป็น ๔ ระดับ คือ   

       ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๓) คือ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง ๒.๕๐ – ๓.๐๐ 
 ระดับคุณภาพ ดี (๒) คือ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ 
 ระดับคุณภาพ ผ่าน (๑) คือ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๔๙ 
 ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน (๐) คือ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง ๐.๐๐ – ๐.๙๙ 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจะบรรลุผลได้นั้น ต้องอาศัยการ
บริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานครูประจ าชั้น ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ต้องมุ่งขัดเกลาบ่มเพาะปลูกฝังให้เกิดขึ้นแก่เด็กพิการ ใน
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถกระท าได้โดยน าพฤติกรรมบ่งชี้หรือพฤติกรรมที่
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แสดงออกของคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละด้านที่วิเคราะห์ไว้ น าไปบูรณาการในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการพิเศษต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดท า
ขึ้น เช่น โครงการวันพ่อแห่งชาติ โครงการลดภาวะโลกร้อน วันรักษ์สิ่งแวดล้อม แห่เทียนพรรษาหรือ
กิจกรรมที่องค์กรในท้องถิ่นจัดขึ้น สอดแทรกในกิจวัตรประจ าวันของสถานศึกษา เช่น การเข้าแถว
เคารพธงชาติ การเข้าแถวรับอาหาร ฯลฯ รวมถึงกิจวัตรประจ าวันหรือการด ารงชีวิตของเด็กพิการที่
ปฏิบัติที่บ้านหรือในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย 

สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นระยะๆ โดยอาจประเมินผล
เป็น รายภาค และรายปี เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ต้องการ 

๒.๓ องค์ประกอบด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์การ

ตัดสินผ่าน และไม่ผ่าน  โดยพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของ
ผู้เรียน  

ส าหรับสถานศึกษานอกจากจะต้องจัดให้มีการประเมินทั้ง ๓ องค์ประกอบแล้ว
จะต้องมีการประเมินผลการใช้แผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลระหว่างปีและสิ้นปีการศึกษา การ
ประเมินผลระหว่างปีเป็นการตรวจสอบทบทวนแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลไปปรับปรุงแก้ไขแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว ส่วนการประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษาเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพ่ือน าผลไป
ตัดสินส าหรับการจัดบริการต่อเนื่อง หรือสิ้นสุดการให้บริการและหรือส่งต่อเข้ารับบริการอ่ืน 

๓.  แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ 

สถานศึกษาต้องด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
๑) สถานศึกษาต้องด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๓ ด้านตาม

แนวทางและวิธีการของการประเมินผลแต่ละองค์ประกอบและก าหนดเอกสารบันทึกผลการประเมินให้
สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผล 

๒) ผู้สอนน าผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบบันทึกลงในเอกสารบันทึกผลการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

๓) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเรียนรู้ 
๔) ให้มีการรายงานความก้าวหน้าให้ผู้ปกครองทราบ และรายงานสรุปผลการเรียนภาค

เรียนละ ๑ ครั้ง 
๕) สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการก ากับติดตาม การบันทึกผลการประเมินในเอกสาร

หลักฐานการศึกษา ตามแบบที่สถานศึกษาก าหนด มีรายละเอียดดังนี้ 
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๓.๑ แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามทักษะการเรียนรู้  
การประเมินผลการเรียนรู้ตามทักษะที่ระบุในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

หรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมีระดับ                
ผลการเรียนรู้เป็นระบบตัวเลข  ๕ ระดับ  ดังนี้ 
ตารางที่ ๔.๑ แสดงผลระดับการเรียนรู้ 

ระบบตัวเลข ระบบร้อยละ การแปลความหมาย 
๕ ๙๐ - ๑๐๐ ดีเยี่ยม 
๔ ๘๐ – ๘๙ ดีมาก 
๓ ๗๐ – ๗๙ ดี 
๒ ๖๐ – ๖๙ พอใช้ 
๑ ๐ - ๕๙ ปรับปรุง 

 

เกณฑ์การประเมิน  เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด าเนินการประเมิน
ทักษะการเรียนรู้ที่ระบุในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินความก้าวหน้าของความสามารถพ้ืนฐานตามทักษะ
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว  

๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
ในหลักสูตร 

๓) ผู้ เรียนต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด        
ในหลักสูตร  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผู้เรียน 
๑) ด้านทักษะการเรียนรู้   ตัดสินคุณภาพผู้ เรียนตามทักษะการเรียนรู้ เป็น           

๕  ระดับ  คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง  
๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัดสินเป็น  ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน       

และไม่ผ่าน   
๓) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ตัดสินเป็นผ่านและไม่ผ่าน    

    

การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน เป็นการจัดท าเอกสารรายงานความก้าวหน้าใน                      
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 

๓.๒ แนวทางการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้น สถานศึกษาสามารถน า

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนด
เพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา สภาพปัญหาความต้องการหรือความจ าเป็น
ของชุมชน ทั้งนี้  ครูผู้สอนสามารถด าเนินการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้ดังนี้ 
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๑) ศึกษาและน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด มาศึกษานิยาม
ตัวบ่งชี้ พฤติกรรมที่บ่งชี้  ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน  ผู้สอนเพ่ิมเติมหรือปรับได้ตามความเหมาะสม 

๒) วิเคราะห์พฤติกรรมส าคัญจากพฤติกรรมบ่งชี้ ท าความเข้าใจกับนิยาม  ตัวบ่งชี้
และพฤติกรรมบ่งชี้  เพ่ือให้เห็นพฤติกรรมที่สามารถวัดและประเมินผลได้ 

๓) เลือกรูปแบบของเครื่องมือวัดประเมินที่ใช้ในสถานศึกษา  ได้แก่ 
๓.๑  แบบสังเกต  
๓.๒  แบบสัมภาษณ์  
๓.๓  แบบตรวจสอบรายการ  
๓.๔  แบบมาตรประมาณค่า 
๓.๕  แบบวัดสถานการณ์  
๓.๖  แบบบันทึกพฤติกรรม  
๓.๗  แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง  
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ควรใช้เครื่องมือและวิธีการวัดที่

หลากหลาย ข้อมูลจึงจะน่าเชื่อถือ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรเลือกเครื่องมือประเมินผลให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมบ่งชี้ พฤติกรรมส าคัญ 

๔)  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมิน ควรสร้างเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ
น่าเชื่อถือ  

๓.๒.๑ การสร้างเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จะต้องก าหนดเกณฑ์การประเมิน

ให้ชัดเจน เหมาะสม เพราะเกณฑ์การประเมินเป็นแนวทางในการให้คะแนนที่ประกอบด้วยเกณฑ์ด้าน
ต่างๆ เพ่ือใช้ประเมินค่าผลการประพฤติปฏิบัติของผู้เรียน  เกณฑ์เหล่านี้คือสิ่งส าคัญที่ผู้เรียนควร
ประพฤติจนกลายเป็นลักษณะนิสัย เกณฑ์การประเมินมี  ๒ ลักษณะคือ 

๑) เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม คือแนวทางการให้คะแนนโดย
พิจารณาจากภาพรวมการปฏิบัติ โดยจะมีค าอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น มีวินัย 

ระดับ ๓ ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบั งคับของ
ครอบครัวและสถานศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมหรือท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาได้ด้วยตนเอง 

ระดับ ๒ ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบั งคับของ
ครอบครัวและสถานศึกษา โดยต้องมีการเตือนเป็นบางครั้ง 

ระดับ ๑ ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบั งคับของ
ครอบครัวและสถานศึกษา ต้องมีการเตือนเป็นส่วนใหญ่ 

๒) เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น คือแนวทางการให้คะแนนโดย
พิจารณา แต่ละส่วนของการปฏิบัติซึ่งแต่ละส่วนจะต้องก าหนดค าอธิบายลักษณะของการปฏิบัติใน
ส่วนนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน 

 
 



๖๗ 
 

๓.๒.๒. การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น มีความละเอียดอ่อน

เพราะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดในตัวผู้เรียน การประเมินผลจึงต้อง
ค านึงถึงผลที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเมื่อได้รับการพัฒนาเป็นระยะหรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้มี
แนวทางการสรุปผลการประเมินที่ชัดเจน เป็นธรรมส าหรับผู้เรียนจึงขอเสนอแนวทางการก าหนด
เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินในแต่ละขั้นตอนดังนี้ เมื่อก าหนดข้อความหรือรายการที่จะวัดแล้ว                 
ก็สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือประเมินได้ ดังตัวอย่างในภาคผนวก 

 



บทท่ี ๕ 

การรายงานผลและการส่งต่อ 
 

เมื่อสิ้นสุดการให้บริการใน ๑ ปีการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษต้องจัดให้มีการ
ประมวลผล จัดท าเอกสาร เพ่ือสื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการให้บริการและหรือการจัดช่วง
เชื่อมต่อ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับบริการอื่นในขั้นตอนต่อไป 

 

๑. การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 

เป็นการจัดท าเอกสารรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทราบผลการจัดการเรียนรู้ ตามทักษะพ้ืนฐาน ๖ ทักษะ ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ 
หรือทักษะจ าเป็นอ่ืนๆ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง 

เอกสารหลักฐานทางการศึกษา เป็นสมุดรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
๑.๑.๑ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล  (ภาคผนวก) 
๑.๑.๒ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนการให้บริการช่วยเหลือ

เฉพาะครอบครัว (ภาคผนวก)  
๑.๑.๓ แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ภาคผนวก) 
๑.๑.๔ แบบสรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ภาคผนวก) 
๑.๑.๕ ผลงานของผู้เรียน 

๒. การส่งต่อ 

การส่งต่อเด็กพิการเพ่ือรับบริการขึ้นอยู่กับความต้องการจ าเป็นเฉพาะบุคคลของ      
เด็กพิการ แบ่งเป็น ๒ มิติ กล่าวคือ 

มิติการส่งต่อ (Referral)  เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เด็กพิการและครอบครัวประสงค์จะขอรับบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษจะท าเอกสาร
ส าหรับการส่งต่อให้เด็กพิการไปรับบริการ การส่งต่อจะจัดท าขึ้นเวลาใดขึ้นอยู่กับความต้องการจ าเป็น
ที่กล่าวมาข้างต้น หากผู้ปกครองประสงค์จะให้เด็กพิการเข้ารับบริการอ่ืนจากโรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก
ในระหว่างรับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษก็สามารถด าเนินการได้ หรือหากผู้ปกครองของเด็กพิการ
ประสงค์จะไปรับบริการอ่ืนหลังสิ้นสุดการเข้ารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษก็จะสามารถส่งต่อ     



๖๙ 
 

โดยศูนย์จะต้องจัดท าเอกสารเช่นเดียวกัน เช่น เด็กพิการต้องการตรวจวัดระดับเชาวน์ปัญญา ศูนย์
การศึกษาพิเศษส่งต่อเด็กพิการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือเด็กพิการต้องการท าบัตรประจ าตัวคน
พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่งต่อเด็กพิการไปที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด เป็นต้น 

มิติการเปลี่ยนผ่าน (Transition) เป็นการเปลี่ยนผ่านเด็กพิการจากระดับหนึ่งไปสู่อีก
ระดับหนึ่งภายในศูนย์การศึกษาพิเศษหรือหน่วยงานอ่ืน การเปลี่ยนผ่านภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
เป็นการเปลี่ยนผ่านโปรแกรมหนึ่งไปยังอีกโปรแกรมหนึ่งภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เช่น เปลี่ยนผ่าน
การบริการทักษะการเรียนรู้ จากวัย ๔ ปี ไปสู่วัย ๖ ปี เป็นต้น ส่วนการเปลี่ยนผ่านศูนย์การศึกษา
พิเศษไปหน่วยงานอ่ืน เช่น การเปลี่ยนผ่านจากศูนย์การศึกษาพิเศษไปโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
การเปลี่ยนผ่านจากศูนย์การศึกษาพิเศษไปโรงเรียนเรียนรวม การเปลี่ยนผ่านจากศูนย์การศึกษาพิเศษ
ไปยังชุมชน เป็นต้น 

การจัดบริการช่วงเชื่อมต่อหรือการเปลี่ยนผ่านเป็นการวางแผนและให้บริการที่มุ่งอนาคต
ส าหรับการด ารงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งต้องด าเนินการต่อเนื่อง ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมมือกัน
ในการจัดระบบและบริการส าหรับการเตรียมผู้เรียนให้ก้าวข้ามช่วงเชื่อมต่อ ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจนถึง
วัยผู้ใหญ่ ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งมีผู้เรียนในระยะแรกเริ่มทั้งในศูนย์การศึกษาพิเศษและที่บ้าน
จ าเป็นต้องจัดระบบให้มีช่วงเชื่อมต่อระหว่างบ้านและศูนย์การศึกษาพิเศษ ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษกับหน่วยงานอื่นตามแนวทาง ดังนี้ 

๑. ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ มีบทบาทในการเป็นผู้น าในการสร้างรอยเปลี่ยนผ่าน 
โดยเฉพาะ ๑) ระหว่างการใช้หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม         
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในช่วงวัย ๐-๖ ปี ๒) ระหว่างหลักสูตร
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๕๘  กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบหรือตาม
อัธยาศัย โดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้งหมด เพ่ือท าความเข้าใจ จัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการให้
เอ้ือต่อการเชื่อมโยงการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อให้เป็นระบบ ทั้งการเปลี่ยน
ผ่านภายในและภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ดังตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑.๑ จัดประชุมผู้สอนทั้งการเปลี่ยนผ่านภายใน และไปยังสถานศึกษาอ่ืนหรือชุมชน 
เพ่ือพัฒนารอยเชื่อมต่อระหว่างหลักสูตรทั้งสองระดับ ให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพ่ือผู้สอนทั้ง
สองระดับ สามารถเตรียมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกัน  

๑.๗ มีการจัดปฐมนิเทศตั้งแต่ก่อนเข้ามารับบริการและก่อนผู้เรียนได้รับการเปลี่ยน
ผ่าน เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาทั้งสองระดับ และให้ความร่วมมือในการปรับตัวของผู้เรียนกับ
สภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี 



๗๐ 
 

๒. ผู้สอน มีบทบาทในการศึกษา ท าความเข้าใจหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ และศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย และสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่วยเหลือผู้เรียนในการปรับตัว เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนการเปลี่ยนผ่านในการเลื่อนชั้นเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือไปยังสถานศึกษา ชุมชน
อ่ืนๆ 

๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งต่อไปยังผู้สอนภายใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือไปยังสถานศึกษา ชุมชนอ่ืนๆ สามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือผู้เรียนในการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป 

๒.๒ พูดคุยกับผู้เรียนถึงสถานการณ์ที่ดี เพ่ือให้เด็กพิการเกิดเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยน
ผ่าน 

๒.๓ จัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท าความรู้จักกับครูผู้สอน ตลอดจนสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศของห้องเรียนทั้งท่ีอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาอ่ืน 

๓. ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทต้องมีความรู้ ท าความเข้าใจหลักสูตร
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๕๘ และศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบหรือ
ตามอัธยาศัย และเข้าใจความต้องการของผู้เรียน เพ่ือมีส่วนช่วยในการเตรียมตัว เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น 

๔. สถานศึกษาหรือชุมชน มีบทบาทต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
และมีเจตคติที่ดี เพ่ือเป็นข้อมูลต่อจัดการศึกษาให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้เรียน  

๔.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนหรือผู้ปกครองได้มีโอกาสท าความรู้จัก คุ้นเคยกับครูผู้สอน
ก่อนเปิดภาคเรียน 

๔.๒ จัดสภาพห้องเรียนให้ เ อ้ือต่อการพัฒนา โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์          
เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสในการท ากิจกรรมอย่างมีอิสระ 

๔.๓ จัดกิจกรรมสร้างข้อตกลงที่เกิดจากผู้เรียนร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
๔.๔ เผยแพร่ข่าวสารการจัดการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนหรือ

ชุมชน 
แผนช่วงเชื่อมต่อหรือแผนเปลี่ยนผ่านจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวที่ทุกฝ่ายเมื่อได้ร่วมด าเนินการแล้วจะต้องบันทึกผล
ความก้าวหน้า เพ่ือน าไปประมวลผลร่วมกับการจัดบริการตามหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
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แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน 
 
ชืื่อ........................................................................................................................................ ....................ื 
วันทื ่ประเมินก่อนการพัฒนา...................................อาย.ุ........................ปี.................เดื อน...................ื
วันทื ่ประเมินหลังการพัฒนา...................................อาย.ุ........................ปี.................เดื อน....................ื
ลักษณะความความพิการ...................................................................................................................... .ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื 

เกณฑ์ระดับความสามารถ 
กลุ่มทักษะการเร ยนรู้ กลุ่มทักษะการด ารงช วิตประจ าวัน 

๕ืืหมายถึงืท าได้ด้วยตนเองื 
๔ืืืหมายถึงืท าได้โดยท าตามแบบ 
๓ืืหมายถึงืท าได้โดยใช้การกระตุ้นเต อน 
๒ืืหมายถึงืท าได้โดยจับม อท า 
๑ืืหมายถึงืท าไม่ได้ืหร อไม่ยอมท า 

๕ืืหมายถึงืสามารถท าได้เอง 
๔ืืหมายถึงืพยายามท าืแต่ท าไม่ได้  
๓ืืหมายถึงืท าได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหล อ  
๒ืืหมายถึงืท าได้แต่ไม่ท า  
๑ืืหมายถึงืไม่มีโอกาสได้ท า  

 
๑. กลุ่มทืักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.การ
เคล ่อนไหวใน
ท่านอน 

๑.๑ืการ
เคล ่อนไหวในท่า
นอนหงาย 

๑.๑.๑ืสามารถควบคุม
ศีรษะและลูกตาตาม
เป้าหมายได้ 

            

  ๑.๑.๒ืสามารถควบคุม
ศีรษะให้อยู่ในแนวกึ่งกลาง
ได้ 

            

  ๑.๑.๓ืสามารถควบคุม
ศีรษะเม ่อยกล าตัวขึ้นจาก
ท่านอนหงายได้ 

            

  ๑.๑.๔ืสามารถเคล ่อนไหว
แขนได้ 

            

  ๑.๑.๕ืสามารถเคล ่อนไหว
ขาได้ 

            

 ๑.๒ืการพลิก
ตะแคงตัว 

๑.๒.๑ืสามารถพลิก
ตะแคงซ้าย-ขวาได้ 

            



 

 

๗๔ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.การ
เคล ่อนไหวใน
ท่านอน(ต่อ) 

 ๑.๒.๒ืสามารถพลิก
ตะแคงตัวคว่ าและหงายได้             

 ๑.๓ืการ
เคล ่อนไหวในท่า
นอนคว่ า 

๑.๓.๑ืสามารถยกศีรษะไป
ด้านใดด้านหนึ่งขณะนอน
คว่ าได้ 

            

  ๑.๓.๒ืสามารถชันคอได้             
๒. การค บ
และการคลาน 

๒.๑ การค บื ๒.๑.๑ืสามารถค บได้  
            

 ๒.๒ืการคลาน ๒.๒.๑ืสามารถคลานได้             
๓. การนั่ง ๓.๑ืการเปลี่ยน

ท่านอนตะแคง
เป็นนั่ง 

๓.๑.๑ืสามารถเปลี่ยนท่า
นอนตะแคงเป็นนั่งได้             

 ๓.๒ืการนั่งทรง
ตัวอยู่กับที่บน
พ ้น(Static  

๓.๒.๑ืสามารถควบคุม
ศีรษะให้ตั้งตรง(ในท่านั่ง
โดยผู้อ ่นช่วยเหล อ)ได้ 

            

 balance) ๓.๒.๒ืสามารถนั่งโดยใช้
ม อทั้งสองข้างยันพ ้นได้ 

            

  ๓.๒.๓ืสามารถนั่งโดยใช้
ม อ1ข้างยันพ ้นได้ 

            

  ๓.๒.๔ืสามารถนั่งได้อย่าง
อิสระ 

            

 ๓.๓ืการนั่งทรง
ตัวบนพ ้นโดยมี
การถ่ายน้ าหนัก 

๓.๓.๑ืสามารถเอ ้อมม อ
หยิบวัตถุทางด้านหน้าได้ใน
ท่านั่ง 

            

 
 

(Dynamic 
balance) 

๓.๓.๒ สามารถเอ ้อมม อ
หยิบวัตถุทางด้านข้างได้ใน
ท่านั่ง 
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ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

  ๓.๓.๓ืสามารถเอ ้อมม อ
หยิบวัตถุจากที่สูงได้ในท่า
นั่ง 

            

  ๓.๓.๔ืสามารถเอ้ียวตัวใช้
ม อเล่นอย่างอิสระในท่านั่ง
ได้ 

            

 ๓.๔ืืการนั่ง
ทรงตัวบนื 

๓.๔.๑ืสามารถนั่งเก้าอ้ี
โดยมีการช่วยเหล อได้ 

            

 เก้าอ้ีื(Static 
balance) 

๓.๔.๒ืสามารถนั่งเก้าอ้ีได้
อย่างอิสระ 

            

 ๓.๕  การนั่ง
ทรงตัวบนเก้าอ้ี
โดยมีการถ่ายื 

๓.๕.๑ืสามารถนั่งบนเก้าอ้ี
แล้วเอ ้อมม อหยิบวัตถุ
ทางด้านหน้าได้ื 

            

 น้ าหนักื
(Dynamic 
balance) 

๓.๕.๒ืสามารถนั่งบนเก้าอ้ี
แล้วเอ ้อมม อหยิบวัตถุ
ทางด้านข้างได้ 

            

  ๓.๕.๓ืสามารถนั่งบนเก้าอ้ี
แล้วเอ ้อมม อหยิบวัตถุจาก
ที่สูงได้ื 

            

  ๓.๕.๔ืสามารถนั่งบนเก้าอ้ี
แล้วเอ ้อมม อหยิบวัตถุท่ีอยู่
ระดับต่ าได้ื 

            

  ๓.๕.๕ืืสามารถนั่งบน
เก้าอ้ีแล้วเอ ้อมม อหยิบวัตถุ
ทางด้านหลังได้ 

            

  ๓.๕.๖ืสามารถเอ้ียวตัว
และใช้ม อหยิบของเล่น
อย่างอิสระในท่านั่งได้ 
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ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔.การย น ๔.๑ืการทรงตัว
ในท่าย น  

๔.๑.๑ืสามารถย นโดย
อิสระด้วยขาสองข้างได้ 

            

 ๒ืขา ๔.๑.๒ืสามารถลุกขึ้นย น
จากเก้าอ้ีได้ 

            

  ๔.๑.๓ สามารถลุกขึ้นย น
จากพ ้นได ้

            

 ๔.๒  การทรง
ตัวในท่าย นขา
เดียว 

๔.๒.๑ืสามารถย นทรงตัว
ขาเดียวตามเวลาที่ก าหนด
ได ้

            

๕.การเดิน ๕.๑ การเกาะ
เดิน 

๕.๑.๑ืสามารถเกาะเดินไป
ด้านข้างได้ 

            

  ๕.๑.๒ืสามารถเกาะเดินไป
ด้านหน้าได้ 

            

 ๕.๒ืการเดิน
ด้วยตนเอง 

๕.๒.๑ืสามารถเดินได้ 
            

  ๕.๒.๒ืสามารถเดินข้ามสิ่ง
กีดขวางได้ 

            

  ๕.๒.๓ืสามารถเดินต่อส้น
เท้าตามระยะทางท่ีก าหนด
ได้ 

            

  ๕.๒.๔ืสามารถเดินบน
เส้นตรงได้ 

            

  ๕.๒.๕ืสามารถเดินบนคาน
ทรงตัวได้ 

            

 ๕.๓ืการเดิน
ขึ้น-ลงบันได 
 

๕.๓.๑ืสามารถเดินขึ้น-ลง
บันไดโดยจับราวบันไดื
แบบพักเท้าได้ 

            

  ๕.๓.๒ืสามารถเดินขึ้น-ลง
บันไดโดยจับราวบันไดื
แบบสลับเท้าได้ 
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ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕.การเดิน
(ต่อ) 

 ๕.๓.๓ืสามารถเดินขึ้น-ลง
บันไดโดยไม่จับราวบันไดื
แบบพักเท้าได้ 

            

  ๕.๓.๔ืสามารถเดินขึ้น-ลง
บันไดโดยไม่จับราวบันไดื
แบบสลับเท้าได้ 

            

๖.ืืการวิ่ง ๖.๑ืการวิ่งอยู่
กับท่ี 

๖.๑.๑ สามารถวิ่งอยู่กับที่
ได้ 

            

 ๖.๒ืการวิ่งไป
ข้างหน้า 

๖.๒.๑ืสามารถวิ่งไป
ข้างหน้าได้ 

            

 ๖.๓ วิ่งข้ามสิ่ง
กีดขวาง 

๖.๓.๑ืสามารถวิ่งข้ามสิ่ง
กีดขวางได้ 

            

 ๖.๔  วิ่งหลบ
หลีกสิ่งกีดขวาง 

๖.๔.๑ืสามารถวิ่งหลบ
หลีกสิ่งกีดขวางได้ 

            

 ๖.๕ วิ่งอย่างมี
จุดหมาย 

๖.๕.๑ืสามารถวิ่งอย่างมี
เป้าหมายได้ 

            

๗.ืืการ
กระโดด 

๗.๑ืการ
กระโดด ๒ืขา 

๗.๑.1ืสามารถกระโดด
โดยช่วยพยุงได้ 

            

 อยู่กับที่ ๗.๑.๒ืสามารถกระโดดเอง
โดยเท้าทั้งสองลอยจากพ ้น
ได้ 

            

  ๗.๑.๓ืสามารถกระโดด
สองขาอยู่กับที่ได้อย่าง
ต่อเน ่อง 

            

 ๗.๒ืกระโดด ๒ื
ขาไปในทิศทาง 

๗.๒.๑ืสามารถกระโดดไป
ด้านหน้าโดยช่วยพยุงได้ 

            

 ต่างืๆ ๗.๒.๒ืสามารถกระโดดไป
ด้านหน้าได้ 

            

  ๗.๒.๓ืสามารถกระโดดไป
ด้านข้างได้ 

            



 

 

๗๘ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๗.ืืการ
กระโดด(ต่อ) 

 ๗.๒.๔ืสามารถกระโดด
ถอยหลังได้ 

            

  ๗.๒.๕ สามารถกระโดด
จากที่สูงลงพ ้นที่ต่ ากว่าได้ 

            

  ๗.๒.๖ืสามารถกระโดด
จากที่ต่ าขึ้นสู่ที่สูงได้ 

            

  ๗.๒.๗ืสามารถกระโดด
ข้ามสิ่งกีดขวางได้ 

            

 ๗.๓ กระโดดขา
เดียว 

๗.๓.๑ืสามารถกระโดดขา
เดียวอยู่กับที่ได้ 

            

  ๗.๓.๒ืสามารถกระโดดขา
เดียวไปในทิศทางต่างๆืได้
ติดต่อกัน 

            

๘. การรับส่ง
ลูกบอล 

๘.๑ืการส่งลูก
บอล 

๘.๑.๑ สามารถกลิ้งลูก
บอลขณะอยู่ในท่านั่งได้ื 

            

  ๘.๑.๒ สามารถโยนลูกบอล
ได้ื 

            

 ๘.๒  การรับลูก
บอล 

๘.๒.๑ สามารถรับลูกบอล
ได้ื 

            

ผลรวมคะแนนความสามารถ             
คะแนนความสามารถเฉลีย่     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๙ 

 

 

๒. กลุ่มทืักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.การมอง ๑.๑ การมอง
สบตา 

๑.๑.๑ืสามารถสบตากับ
ผู้อ ่นที่อยู่ตรงหน้าืได้ตาม
เวลาที่ก าหนด 

            

 ๑.๒ืการจ้อง
มองวัตถุ 

๑.๒.๑ สามารถจ้องมอง
สิ่งของที่อยู่ตรงหน้าได้ตาม
เวลาที่ก าหนด 

            

  ๑.๒.๒ืสามารถจ้องมอง
วัตถุท่ีอยู่ทางด้านซ้ายและ
ด้านขวาของผู้เรียนได้ 

            

  ๑.๒.๓ สามารถจ้องมอง
วัตถุท่ีอยู่ด้านบนและ
ด้านล่างได้ 

            

 ๑.๓ืการมอง
ตามวัตถุหร อ
สิ่งของ 

๑.๓.๑ืสามารถมองตาม
วัตถุหร อสิ่งของที่เคล ่อนที่
ได้ 

            

  ๑.๓.๒ืสามารถมองหาเม ่อ
สิ่งของหายไปจากสายตา
ได้ 

            

๒. การใช้ม อ ๒.๑ การเอ ้อม
ม อ 

๒.๑.๑ืสามารถเอ ้อมม อ
ออกไปในทิศทางต่างืๆืได้ 

            

  ๒.๑.๒ืสามารถเอ ้อมม อ
ออกไปจับวัตถุได้ 

            

 ๒.๒ การใช้ม อ
ก าหร อจับ 

๒.๒.๑ืสามารถก าหร อจับ
วัตถุได้ 

            

 วัตถ ุ ๒.๒.๒ืสามารถก าและ
ตอกืหร อทุบวัตถุได้ 

            

  ๒.๒.๓ืสามารถก าและบิด
วัตถุได้ 

            



 

 

๘๐ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒. การใช้ม อ
(ต่อ) 

๒.๓ การใช้นิ้ว
ม อ 
 

๒.๓.๑ืสามารถหยิบวัตถุ
โดยใช้นิ้วหัวแม่ม อร่วมกับ
นิ้วอ ่นๆืได้ 

            

  ๒.๓.๒ืสามารถหมุนเปิด-
ปิดวัตถุได้ 

            

  ๒.๓.๓ สามารถจับและ
หมุนวัตถุท่ีมีขนาดต่างๆืได้  

            

  ๒.๓.๔ืสามารถแกะหร อ
ฉีกวัตถุโดยใช้นิ้วม อได้ 

            

  ๒.๓.๕ การน าและการ
ปล่อยหร อวางวัตถุ 
 

            

๓. การ
ประสาน 
สัมพันธ์
ระหว่าง 
ตากับม อ 

๓.๑ การใส่วัตถุื ๓.๑.๑ืสามารถใส่วัตถุลง
ในภาชนะหร ออุปกรณ์
ต่างๆได้ 

            

๓.๒ การต่อวัตถุ ๓.๒.๑ สามารถต่อวัตถุใน
แนวนอนได้ 

            

 ๓.๒.๒ สามารถต่อวัตถุใน
แนวตั้งได้ื 

            

  ๓.๒.๓ สามารถจัดเรียง
วัตถุตามแบบได้ 

            

 ๓.๓ การร้อย
วัตถ ุ

๓.๓.๑ืสามารถร้อยวัตถุที่
มีขนาดหร อืรูปทรงต่างืๆื
ได้ 

            

 ๓.๔ การปั้น ๓.๔.๑ืสามารถปั้นแล้ว
คลึงเป็นเส้นยาวได้ 

            

  ๓.๔.๒ืสามารถปั้นแล้ว
คลึงเป็นก้อนกลมได้ 
 
 

            



 

 

๘๑ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓. การ
ประสาน 
สัมพันธ์
ระหว่าง 
ตากับม อ(ต่อ) 

 ๓.๔.๓ืสามารถปั้นแล้ว
คลึงเป็นแผ่นแบนกลมได้ 

            

 ๓.๔.๔ืสามารถปั้นตาม
จินตนาการได้ื 

            

๓.๕ การพับ ๓.๕.๑ สามารถพับ
กระดาษเป็นื๒ืส่วนได ้

            

  ๓.๕.๒ืสามารถพับกระดาษ
ทีละครึ่งตามแนวเส้นทแยง
มุมได้ 

            

  ๓.๕.๓ สามารถพับกระดาษ
เป็นรูปต่างืๆือย่างง่ายได้ 

            

 ๓.๖ืการตัดด้วย
กรรไกร 

๓ .๖ .๑ ื ส า ม า ร ถ ตั ด
กระดาษให้ขาดออกจาก
กันได้ 

            

  ๓.๖.๒.ืสามารถตัดกระดาษ
ตามรอยได้ 

            

  ๓.๖.๓ืสามารถตัด
กระดาษตามรูปืื
เรขาคณิตได้ 

            

 ๓.๗ การจัด
ภาพืตัดต่อ 

๓.๗.๑ืสามารถปะติด
รูปทรงเรขาคณิตลงบน
กระดาษได้ 

            

  ๓.๗.๒ืสามารถจัดภาพตัด
ต่อลงในกรอบได้ 

            

  ๓.๗.๓ืสามารถจัดรูป
เรขาคณิตที่มีขนาดต่างกันื
๓ ชิ้นลงในกรอบได้ 

            

  ๓.๗.๔ืสามารถประกอบ
ภาพตัดต่อเข้าด้วยกันใน
กรอบได้ 

            



 

 

๘๒ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓. การ
ประสาน 
สัมพันธ์
ระหว่าง 
ตากับม อ(ต่อ) 

๓.๘ การขีด
เขียนืวาด
รูปภาพ 

๓.๘.๑ืสามารถจับดินสอื
หร อสีเทียนืเพ ่อขีดเขียน
ได้ 

            

 ๓.๘.๒ืสามารถเลียนแบบ
การลากเส้นได้ 

            

  ๓.๘.๓ืสามารถวาดรูปที่
ประกอบด้วยเส้นพ ้นฐาน
ได้ 

            

  ๓.๘.๔ืสามารถเติมแขน
หร อขารูปคนืืืที่ยังไม่
สมบูรณ์ได้ 

            

  ๓.๘.๕ืสามารถวาดรูป
ใบหน้าคนที่มีืืื
ส่วนประกอบอย่างน้อยื๓ 
ส่วนได ้

            

  ๓.๘.๖สามารถวาดรูปคนที่
มีส่วนของืืืร่างกายื๔ 
ส่วนขึ้นไปได้ื 

            

๔. การ
เคล ่อนไหว
อวัยวะที่ใช้ใน
การพูด 

๔.๑ การ
ควบคุม
กล้ามเน ้อริม
ฝีปาก 

๔.๑.๑ืสามารถควบคุม
กล้ามเน ้อริมฝีปากืได้ 

            

 ๔.๒ การใช้ลิ้น ๔.๒.๑ืืสามารถควบคุม
การใช้ลิ้นได ้

            

 ๔.๓ การเป่า
และการดูด 

๔.๓.๑ สามารถเป่าลมออก
จากปากได้ 

            

  ๔.๓.๒ืสามารถดูด
ของเหลวโดยืใช้หลอดดูด
ได้ 
 

            



 

 

๘๓ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔. การ
เคล ่อนไหว
อวัยวะที่ใช้ใน
การพูด(ต่อ) 

๔.๔ การเค้ียว
และการ 

๔.๔.๑ืสามารถขยับ
ขากรรไกรได้ 

            

 กล น ๔.๔.๒ืสามารถเคี้ยว
อาหารได้ 

            

  ๔.๔.๓ืสามารถกล น
น้ าลายได้ 

            

ผลรวมคะแนนความสามารถ             
คะแนนความสามารถเฉลี่ย     

 
 



 

 

๘๔ 

 

 

๓. กลุ่มทืักษะการช่วยเหลือตนเองในช วิตประจ าวัน 
 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.ืืการ
รับประทาน 

๑.๑ ืการดูด ๑.๑.๑ืสามารถดูดนมจาก
ขวดนมได้ 

            

อาหาร  ๑.๑.๒ สามารถดูด
ของเหลวโดยใช้หลอดได้ 

            

 ๑.๒ืการด ่ม ๑.๒.๑ สามารถด ่มน้ าและ
นมจากืแก้วด้วยตนเองได้ 

            

 ๑.๓ การกล น
และการเคี้ยว 

๑.๓.๑ สามารถกล น
อาหารได้ 

            

  ๑.๓.๒ สามารถเคี้ยวื
อาหารได้ 

            

 ๑.๔ืการหยิบ
อาหารเข้าปาก 

๑.๔.๑ืสามารถใช้ม อหยิบ
อาหารเข้าปากได้ 

            

 ๑.๕ การใช้ช้อน
ตักอาหาร 

๑.๕.๑สามารถใช้ช้อนตัก
อาหารเข้าปากได้ 

            

๒. การแต่ง
กาย 

๒.๑ืการถอดื-ื
สวมถุงเท้า 

๒.๑.๑ืสามารถถอดถุงเท้า
ได้ 

            

  ๒.๑.๒ืสามารถสวมถุงเท้า
ได้ 

            

 ๒.๒ ืการถอดื
–ืสวมรองเท้า 

๒.๒.๑ สามารถถอด
รองเท้าแบบสอดได้ 

            

  ๒.๒.๒ื สามารถสวม
รองเท้าแบบสอดได้ 

            

  ๒.๒.๓ืสามารถถอด
รองเท้าแตะแบบคีบได้ 

            

  ๒.๒.๔ืสามารถสวม
รองเท้าแตะแบบคีบได้ 

            

  ๒.๒.๕ สามารถถอด
รองเท้าแบบติดแถบได้ 

            

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๘๕ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒. การแต่ง
กาย(ต่อ) 

 ๒.๒.๖ สามารถสวม
รองเท้าแบบติดแถบได้ 

            

 ๒.๓ การถอดื–ื
สวมกระโปรง 

๒.๓.๑ สามารถถอด
กระโปรงเอวย ดได้ 

            

  ๒.๓.๒ืสามารถสวม
กระโปรงเอวย ดได้ 

            

  ๒.๒.๓ สามารถถอด
กระโปรงติดตะขอได้ 

            

  ๒.๓.๔ืสามารถสวม
กระโปรงติดตะขอได้ 

            

 ๒.๔  การถอดื
–ืสวมกางเกง 

๒.๔.๑ สามารถถอด
กางเกงเอวย ดได้ 

            

  ๒.๔.๒ืสามารถสวม
กางเกงเอวย ดได้ 

            

  ๒.๔.๓ืสามารถถอด
กางเกงแบบมีตะขอและซิ้
ได้ 

            

  ๒.๔.๔ืสามารถสวม
กางเกงแบบมีตะขอและ
ซิปได้ 

            

 ๒.๕ การถอดื-ื
สวมเส ้อ 

๒.๕.๑สามารถถอดเส ้อย ด
คอกลมได้ 

            

  ๒.๕.๒ืสามารถสวมเส ้อย ด
คอกลมได้ 

            

  ๒.๕.๓ สามารถถอดเส ้อ
คอปกืมีกระดุมได้ 

            

  ๒.๕.๔ืสามารถสวมเส ้อคอ
ปกมีกระดุมได้ 

            

  ๒.๕.๕ สามารถถอดเส ้อผ่า
หน้าืมีกระดุมได้ 

            

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๘๖ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒. การแต่ง
กาย(ต่อ) 

๒.๖ืการถอด
และสวมใส่
เคร ่องแต่งกาย* 

๒.๖.๑ืสามารถถอดเคร ่อง
แต่งกายื(กางเกงขาสั้นเอว
ย ด/เส ้อคอกลม)ืได้ื๑ื
ชิ้น* 

            

  ๒.๖.๒ืสามารถสวมเคร ่อง
แต่งกายง่ายืๆื(กางเกงขา
สั้นืเอวย ด/เส ้อคอกลม)ื
ได้* 

            

  ๒.๖.๓ืสามารถถอดเคร ่อง
แต่งกายที่มีกระดุมหร อซิบ
ได้ื(เส ้อสวมหัวที่มีกระดุม/
กางเกงขาสั้นมีซิบ)ื* 

            

  ๒.๖.๔ืสามารถสวมเคร ่อง
แต่งกายที่มีกระดุมืซิบื
ผูก/มัดได้ื(เส ้อผ่าหน้า,
กระโปรง,กางเกง,รองเท้า
,เส ้อหร อกางเกงที่มีเช อก
ผูก) * 

            

  ๒.๖.๕ืสามารถแต่งตัวได้
ตามล าดับทุกข้ันตอนื* 

            

 ๒.๗ืการเล อก
เคร ่องแต่งกาย* 

๒.๗.๑ืสามารถเล อก
เส ้อผ้าของตนจากตู้
เส ้อผ้า/ลิ้นชัก/ชั้นวางได้* 

            

  ๒.๗.๒ืสามารถเล อก
เส ้อผ้าืรองเท้าได้
เหมาะสมกับกาลเทศะและ
โอกาสได้ืเช่นืไปท างานื
ไปงานเลี้ยงืเป็นต้น* 
 
 

            

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๘๗ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

  ๒.๗.๓ืสามารถแสดงสิ่งที่
เป็นความชอบส่วนตัวและ
รับรู้สิ่งที่เป็นแฟชั่นได้* 

            

๓.  การ
ขับถ่าย 

๓.๑ืการขับถ่ายืื
อุจจาระื-
ปัสสาวะ 

๓.๑.๑ สามารถรับรู้เม ่อใด
ที่จะต้องเข้าห้องส้วมได้* 
 

            

  ๓.๑.๒ืสามารถรู้จัก
อุปกรณ์ต่างๆืในห้องน้ าใน
บ้านได้* 

            

  ๓.๑.๓ืสามารถใช้อุปกรณ์
ต่างๆืในห้องน้ าในบ้านได้
ด้วยตนเอง* 

            

  ๓.๑.๔ืสามารถกดชัก
โครก/ราดน้ าได้* 

            

  ๓.๑.๕ืสามารถท าความ
สะอาดหลังขับถ่ายได ้

            

  ๓.๑.๖ืสามารถแต่งตัวให้
เรียบร้อยหลังการขับถ่าย
ได้* 

            

๔. การดูแล
อนามัย
ตนเอง* 

๔.๑ืืการท า
ความสะอาดม อ
และเท้า 

๔.๑ืสามารถล้างม อและ
เช็ดม อด้วยตนเองได้             

  ๔.๑.๒ืสามารถล้างเท้ า
และเช็ดเท้าด้วยตนเองได้* 

            

 ๔.๒ืืการท า
ความสะอาด
หน้า 

๔.๒.๑ืสามารถล้างหน้า
และเช็ดหน้าได้             

  ๔.๒.๒ สามารถสั่งและเช็ด
น้ ามูกได้ 
 

            

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๘๘ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔. การดูแล
อนามัย
ตนเอง*(ต่อ) 

๔.๓.ืการแปรง
ฟัน 

๔.๓.๑ืสามารถแปรงฟัน
ได้ 

            

๔.๔ืการอาบน้ า ๔.๔.๑ สามารถอาบน้ า
และเช็ดตัวได้ 

            

 ๔.๕ืการหวีผม ๔.๕.๑ืสามารถหวีผมได้             
 ๔.๖ืการสระ

ผม* 
๔.๖.๑ืสามารถสระผมได้
อย่างถูกต้อง 

            

๕. การ
รับผิดชอบ
งานบ้าน 

๕.๑ืการ
ช่วยเหล องาน
บ้าน 

๕.๑.๑ืสามารถเก็บสิ่งของ
เข้าท่ีได้             

  ๕.๑.๒ืสามารถกวาดบ้าน
ได้ 

            

  ๕.๑.๓ืสามารถถูบ้านโดย
ใช้ไม้ถูพ ้นได้ืื 

            

 ๕.๒ืปูและเก็บ
ที่นอน 

๕.๒.๑ สามารถปูที่นอน
ของตนเอง 

            

  ๕.๒.๒ืสามารถเก็บท่ีนอน
ของตนเองได้ 

            

 ๕.๓ืืการ
จัดเก็บสิ่งของื
เคร ่องใช้* 

๕.๓.๑ืสามารถจัดเก็บ
สิ่งของืเคร ่องใช้ของ
ตนเองืในห้องให้อยู่ในที่
เหมาะสมื 

            

๖.ืการใช้
ห้องน้ า
สาธารณะ* 

๖.๑ืการใช้
ห้องน้ า
สาธารณะ* 

๖.๑.๑ืรับรู้เม ่อใดที่จะต้อง
เข้าห้องน้ าในที่สาธารณะ*             

  ๖.๑.๒รู้จักป้ายสัญลักษณ์
ที่เก่ียวกับการใช้ห้องน้ า
สาธารณะ* 

            

  ๖.๑.๓ืรับรูว้่าห้องน้ า
สาธารณะอยู่บริเวณไหน 

            

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๘๙ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖.ืการใช้
ห้องน้ า
สาธารณะ*
(ต่อ) 

 ๖.๑.๔ืรู้ความแตกต่าง
ระหว่างห้องน้ าสาธารณะื
ชายืหร อืหญิง* 

            

 ๖.๑.๕ืสามารถใช้ห้องน้ า
สาธารณะได้ด้วยตนเอง* 

            

  ๖.๑.๖ืสามารถกดชัก
โครก/ราดน้ าและแต่งตัว
ให้เรียบร้อยในห้องน้ า
สาธารณะ* 

            

  ๖.๑.๗ืเม ่อใช้ห้องน้ า
สาธารณะแล้วสามารถท า
ให้สะอาดเพ ่อผู้อ ่นมาใช้ต่อ
ได้ื(การล้างืืืการห่อ
ผ้าอนามัยืการใช้กระดาษ
ช าระ) * 

            

  ๖.๑.๘ืสามารถใช้อุปกรณ์
ต่างๆืในห้องน้ าสาธารณะ
ได้ถูกต้องื* 

            

๗.ืการ
เคล ่อนย้าย
ตนเองในบ้านื
(Functional 
Mobility)* 

๗.๑ืการ
เคล ่อนย้าย
ตนเองในบ้าน* 

๗.๑.๑.ืสามารถ
เคล ่อนย้ายตนเองจากท่ี
หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได้*             

  ๗.๑.๒ืสามารถรู้จัก
สถานที่ืต่างๆืภายในบ้าน
ได้* 

            

  ๗.๑.๓ืสามารถรู้จักการใช้
ประโยชน์จากสถานที่ืหร อ
อุปกรณ์ได้ 
 

            

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๙๐ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๗.ืการ
เคล ่อนย้าย
ตนเองในบ้านื
(Functional 
Mobility)*
(ต่อ) 

 ๗.๑.๔ืสามารถเคล ่อนย้าย
ตนเองไปยังที่ต่างืๆื
ภายในบ้านได้ตามความ
ต้องการ* 

            

๘.ืทักษะการ
ดูแลสุขภาพ
และความ
ปลอดภัยใน 
ชีวิตประจ าวั
นื(Health 
and Safety 
Skills)* 

๘.๑ืการดูแล
และการป้องกัน
สุขภาพ* 

๘.๑.๑ืสามารถดูแลรักษา
และป้องกันสุขภาพ* 

            

๘.๑.๒ืสามารถรักษาความ
สะอาดของร่างกายื* 

            

 ๘.๑.๓ืสามารถออกก าลัง
กายได้* 

            

 ๘.๑.๔ืสามารถ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ 

            

  ๘.๑.๕ืสามารถเปลี่ยน
เส ้อผ้าที่เปียกช ้น* 

            

 ๘.๒ืการปฐม
พยาบาล* 

๘.๒.๑ืสามารถแสดงการ
รับรู้ค าเต อนที่บอก
อันตรายและค าเต อนใน
การออกก าลังกาย * 

            

  ๘.๒.๒ืสามารถแสดงการ
รับรู้ืสัญลักษณ์ที่บอก
อันตรายและค าเต อนใน
การออกก าลังกาย* 

            

  ๘.๒.๓ืสามารถรู้วิธีการขอ
ความช่วยเหล อือย่าง
เหมาะสมในเร ่องฉุกเฉิน
จากหน่วยดับเพลิงืต ารวจื
รถพยาบาล 

            

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๙๑ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

  ๘.๒.๔ืสามารถรักษาแผล
ถลอกืหร อการบาดเจ็บ
เล็กน้อยืการเจ็บป่วย
เล็กน้อยืืมีดบาดืปวดหัว
และน้ าร้อนลวกได้ื 

            

  ๘.๒.๕ืสามารถเสาะหา
ความช่วยเหล อทางการ
การแพทย์เม ่อต้องการืื
แยกแยะยากับขนมและใช้
ยาที่เช ่อถ อได้* 

            

 ๘.๓ืการแพ้
อาหารืหร อแพ้
ยา* 

๘.๓.๑ืสามารถรับรู้ื
หลีกเลี่ยงอาหารที่ตนเอง
แพ้ได้* 

            

  ๘.๓.๒ืรับรู้ืหลีกเลี่ยงยาที่
ตนเองแพ้ได้ืสามารถบอก
แพทย์/เจ้าหน้าที่ได้ว่า
ตนเองแพ้ยาอะไรืเช่นืืืื
พกบัตรติดตัวไว้ืเป็นต้น* 

            

  ๘.๓.๓ืให้ความร่วมม อใน
การรับประทานยาที่
จ าเป็นต้องใช้ประจ าวัน* 

            

  ๘.๓.๔ืหยิบยาที่ต้องใช้
เป็นประจ าจากที่เก็บได้ื
อย่างถูกต้องด้วยตนเอง* 

            

  ๘.๓.๕ืจัดเก็บยาที่
จ าเป็นต้องใช้ประจ าให้ให้
อยู่ในที่เก็บท่ีปลอดภัยื
และดูวันหมดอายุได้* 

            

ผลรวมคะแนนความสามารถ             
คะแนนความสามารถเฉล ่ย     

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๙๒ 

 

 

๔. กลุ่มทืักษะการรืับรู้และแสดงออกทางภาษา 
 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/ 
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.การรับรู้
เสียงและค า 

๑.๑ืการรับรู้
เสียง 

๑ .๑ .๑  สามารถหั น ตาม
แหล่งที่มาของเสียงได้ื 

            

 ๑.๒ืการรับรู้
ค าพูด 

๑.๑.๒ืสามารถตอบสนอง
ต่อค าพูดของผู้อ ่นได้ 

            

๒. การ
ส ่อสาร* 

๒.๑ การแสดงสี
หน้าท่าทางต่อ
สิ่งเร้า 

๒.๑.๑.ืสามารถแสดงสีหน้าื
ท่าทางืต่อสิ่งเร้าภายในได้
เหมาะสม 

            

  ๒.๑.๒.ืสามารถแสดงสีหน้าื
ท่าทางืต่อสิ่งเร้าภายนอกได้
เหมาะสม 

            

  ๒.๑ .๓ .ืสามารถพูดหร อ
ส ่อสารด้วยวิธีอ ่นเพ ่อแสดง
การตอบรับหร อการปฏิเสธ
ได้* 

            

  ๒.๑.๔.ืสามารถแสดงความ
ต้องการพ ้นฐานืเช่นืหิวข้าวืื
กระหายน้ า ืต้ องการเข้ า
ห้ อ งน้ า ืเป็ น ต้ น ืโด ย ใช้
ท่ าทางืเสี ยงืหร อภาษา
ง่ายๆืและส ่อต่างืๆืได้* 

            

  ๒.๑.๕.ืสามารถส ่อสารด้วย
เคร ่องม อส ่อสารทางเล อกื
เช่น ืส ่ อสารด้ วยรูปภาพื
กระดานส ่ อสารืหนั งส อ
อิเลคทรอนิกส์ ืโปรแกรม
การส ่อสารืแอพลิเกชันการ
ส ่อสารืเป็นต้น* 
 
 

            

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๙๓ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/ 
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๒.๒ การออก
เสียงค าและการ 

๒.๒.๑.ืสามารถออกเสียงค า
ได้ถูกต้อง* 

            

 ใช้ค าพูด ๒.๒.๒. สามารถใช้ค าสรรพ
นามืแทนตนเองและผู้อ ่น
ได้* 

            

๒. การ
ส ่อสาร*(ต่อ) 

๓.๒ ค าท่ีมี
พยัญชนะต้นื
(เสียงน า) มืนื
หืยืคือืวืบืกื
ป 

๓.๒.๑. สามารถออกเสียงค า
ที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้น
ที่ก าหนดให้ได้*             

 ๓.๓ืค าท่ีมี
ตัวสะกดืแม่กกื
แม่กง 

๓.๓.๑. สามารถออกเสียงค า
ที่มีตัวสะกดแม่กกืแม่กงื
ได้* 

            

 ๓.๔ืค าท่ีมีสระื
อะือิืือุืเอื 
เอา 

๓.๔.๑. สามารถออกเสียงค า
ที่ประกอบด้วยสระือะอิืือุื
เอืืเอาืได้* 

            

 ๓.๕ืค าท่ีมี
พยัญชนะต้นื
(เสียงน า) ทืตื
ลืจืพืงืด 

๓.๕.๑. สามารถออกเสียงค า
ที่มีพยัญชนะต้นื(เสียงน า) 
ทืตืลืจืพืงืดืืได้* 

            

 ๓.๖ืค าท่ีมี
ตัวสะกดืแม่กบื
แม่กด 

๓.๖.๑. สามารถออกเสียงค า
ที่มตีัวสะกดืแม่กบืแม่กดื
ได้* 

            

๔. การสร้าง
ค าพูดและ
ประโยค 

๔.๑ ค าและ
ประโยค 

๔.๑.๑.สามารถพูด
เลียนแบบเสียงค าและระ
โยคได้* 

            

 ๔.๒ ค าพูดและ
ประโยคอย่าง
ง่ายื 

๔.๒.๑. สามารถเล อกใช้ค า
ในประโยคต่างืๆืได้อย่าง
เหมาะสม* 

            

  ๔.๒.๒. สามารถใช้ค าบอก             

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๙๔ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/ 
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ลักษณะืืสิ่งต่างืๆืใน
ประโยคที่พูดได้ 

  ๔.๒.๓. สามารถพูดเป็น
ประโยคอย่างง่ายืได้* 

            

๕. การบอก
ข้อมูลส่วนตัว 

๕.๑ืช ่อืสกุล
ของตนเอง 

๕.๑.๑.สามารถบอกช ่อเล่น
ของตนเองืและผู้อ ่นได้* 

            

  ๕.๑.๒. สามารถบอกช ่อและ
นามสกุลจริงืของตนเองได้* 

            

๕. การบอก
ข้อมูลส่วนตัว
(ต่อ) 

๕.๒ อายุและ
เพศของตนเอง 

๕.๒.๑. สามารถบอกอายุ
และเพศของตนเองได้ื 

            

๕.๓ืช ่อสมาชิก
ในครอบครัวื 

๕.๓.๑. สามารถบอกช ่อพ่อื
แม่หร อผู้ปกครองืของ
ตนเองได้* 

            

  ๕.๓.๒. สามารถบอกช ่อพ่ี
น้องหร อบุคคลที่ใกล้ชิดื
ของตนเองได้* 

            

 ๕.๔ืที่อยู่ของ
ตนเอง 

๕.๔.๑. สามารถบอกท่ีอยู่
ของตนเองได้* 

            

ผลรวมคะแนนความสามารถ             
คะแนนความสามารถเฉลี่ย     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๙๕ 

 

 

๕. กลุ่มทืักษะทางสังคม 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/ 
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.ืการมี
ปฏิสัมพันธ์ 

๑.๑ืการมี
ปฏิสัมพันธ์ 

๑.๑.๑ืสามารถตอบสนอง
ต่อท่าทางและการสัมผัสได้ 

            

  ๑.๑.๒nสามารถตอบสนอง
ต่อเสียงได้ 

            

  ๑.๑.๓ สามารถสบตากับ
ผู้อ ่นได ้

            

  ๑.๑.๔ สามารถรับรู้ืและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

            

 ื๑.๒ืการรู้จัก
ตนเอง 
 

๑.๒.๑ืสามารถบอกสิ่งที่
ต น เอ งช อ บ ได้ ื เช่ น ืสีื
อาหารืกีฬาืสถานที่ืสัตว์ื
เป็นต้นสามารถบอกสิ่งที่
ต น เอ งช อ บ ได้ ื เช่ น ืสีื
อาหารืกีฬาืสถานที่ืสัตว์ื
เป็นต้น* 

            

  ๑ .๒ .๒ ืส า ม า ร ถ บ อ ก
อารมณ์ของตนเองได้ืเช่นื
ดีใจืเสียใจืโกรธืเป็นต้น* 

            

  ๑.๒ .๓ืสามารถบอกช ่ อ
ของตนเองได้* 

            

  ๑.๒.๔ืสามารถบอกอายุื
วันเด อนปีเกิดของตนเอง
ได*้ 

            

 ๑.๓ืความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
 
ื 

๑.๓.๑ืสามารถบอกความดี
ที่ ต น เอ งก ระท า ได้ ื เช่ นื
ค ว า ม ดี ที่ ก ร ะ ท า ต่ อื
ค ร อ บ ค รั ว ื ห้ อ ง เรี ย นื
สถานศึกษาืชุมชนืสังคมื

            

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๙๖ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/ 
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

เป็นต้น* 
๑.ืการมี
ปฏิสัมพันธ์
(ต่อ) 

 ๑.๓.๒ืสามารถบอกความ
ซ ่อสัตย์ที่ตนเองกระท าได้ื
เช่ น ืไม่ ลั กข โมย ืไม่ พู ด
โกหกืืืเป็นต้น* 

            

  ๑.๓.๓ืสามารถบอกความ
เสียสละที่ตนเองกระท าได้ื
เช่นืแบ่งขนมหร อของเล่น
ให้ืืืคนอ ่นืเป็นต้น 

            

 ๑.๔ืการเห็น
คุณค่าในตนเอง 

๑.๔.๑ืบอกความสามารถ
ของตนเองได้ ืโดยมีการ
ตระหนักืยอมรับืและเห็น
คุณค่าในตนเอง 

            

 ๑.๕ืรู้จักสิทธิื
หน้าที่และ
บทบาทตนเอง 

๑.๕ .๑ืรู้ จักสิทธิ ืหน้ าที่ื
บทบาทของตนเองืและมี
ความรับผิดชอบในการ
กระท าตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองที่มีต่อครอบครัวื
ห้องเรียนืเช่นืการย นตรง
เคารพธงชาติืปฏิบัติตาม
กฎกติ กาของห้ องเรียนื
ช่วยงานบ้านืเป็นต้น 

            

  ๑.๕ .๒ืรู้ จักสิทธิ ืหน้ าที่ื
บทบาทของตนเองืและมี
ความรับผิดชอบในการ
กระท าตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองที่ มีต่อชุมชนื
และสังคมืเช่นืไม่ท าลาย
ทรัพย์สินของชุมชนืเข้า
ร่วมกิจกรรมในชุมชนตาม

            

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๙๗ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/ 
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

โอกาสที่เหมาะสมืเป็นต้น 
๑.ืการมี
ปฏิสัมพันธ์
(ต่อ) 

๑.๖ืสร้างและ
รักษา
ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ ่น 
 

๑.๖.๑ืสามารถใช้ภาษาื
ท่าทางืการตอบสนองต่อ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ ่นื
ตามประเพณีืวัฒนธรรม
และมารยาททางสั งคมื
เช่นืการยิ้มืการไหว้ืการ
ทั กทายืและการรักษ า
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ ่นืเช่นื
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราื
รู้จักสังเกตพฤติกรรมของ
เพ ่ อน ืปรับตน เองืเพ ่ อ
สร้างปฏิ สั ม พันธ์ที่ ดี กั บ
ผู้อ ่นได้ืืเป็นต้น 

            

๒.ืการเล่น ๒.๑  การเล่น
คนเดียว 

๒.๑.๑ืสามารถเล่นแบบ
ส ารวจได้อย่างเหมาะสม 

            

  ๒ .๑ .๒  ส า ม า ร ถ ใ ช้
จินตนาการในการเล่นได้ 

            

 ๒.๒  การเล่น
เป็นกลุ่ม 

๒.๒.๑ืการเล่นอิสระอยู่ใน
กลุ่มได ้

            

  ๒.๒ .๒ ืสามารถเล่นกับ
เพ ่อนหนึ่งต่อหนึ่งได้ 

            

 
 

 ๒.๒ .๓  สามารถเล่นกับ
เพ ่ อนเป็นกลุ่มื๒ -๓  คนื
โดยมีกฎกติกาได้ 

            

๓.ืการปฏิบัติ
ตนในสังคม
และทักษะ
ชีวิต 
 

๓.๑  การปฏิบัติ
ตนในสังคม 

๓.๑.๑ สามารถแสดงการ
ทักทายกับผู้อ ่ น ได้อย่ าง
เหมาะสม 
 
 

            



 

 

๙๘ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/ 
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 
๓.ืการปฏิบัติ
ตนในสังคม
และทักษะ
ชีวิต(ตอ่) 

 ๓.๑.๒ สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ ่นได้อย่างเหมาะสม 

            

 ๓.๑.๓ สามารถปฏิบัติตาม
กติ กาหร อมารยาททาง
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

            

 ๓.๒ืการปฏิบัติ
ตนในการ
รับประทาน
อาหารร่วมกับ
ผู้อ ่น* 

๓ .๒ .๑ ื ส า ม า ร ถ ใ ช้
ช้อนส้อมได้ เหมาะสมใน
การรับประทานอาหาร
ร่วมกับผู้อ ่น* 

            

 ๓.๒.๒ืสามารถตักอาหารื
ส าหรับตนเองในปริมาณที่
เหมาะสมได*้ 

            

  ๓.๒.๓ืืสามารถเทน้ าหร อ
เค ร ่ อ งด ่ ม อ ่ น โด ย ไม่ ห ก
เลอะเทอะได้ 

            

  ๓.๒ .๔ ืสามารถดูแลให้
ความช่วยเหล อบุคคลอ ่น
ในการส่งต่ออาหารืเช่นื
ซอสืน้ าปลาืได้ 

            

  ๓.๒.๕ืืมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 

            

 ๓.๓ืการซ ้อของ ๓.๓.๑ สามารถซ ้อของืใน
ร้านขายของช าใกล้บ้าน 

            

  ๓.๓.๒ สามารถซ ้อของใน
ร้านสะดวกซ ้อ 

            

  ๓.๓.๓ สามารถซ ้อของใน
ร้านสรรพสินค้า 

            

  ๓ .๓ .๔ ืรู้ ต าแ ห น่ งขอ ง
สิ่ ง ข อ ง ห ร อ ข อ ค ว า ม

            

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๙๙ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/ 
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ช่วยเหล อ 
๓.ืการปฏิบัติ
ตนในสังคม
และทักษะ
ชีวิต(ต่อ) 

 ๓.๓ .๕ ืรู้ความแตกต่ าง
ระหว่างการบริการด้วย
ตนเองและการซ ้อของแบบ
อ ่นืแสดงพฤติกรรมและ
จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม 

            

 ๓.๔ืการ
เข้าคิว* 

๓.๔.๑ืรู้จักการรอคอยโดย
การเข้าคิวเพ ่อรับบริการใน
ห้ องเรี ยน ืสถานศึ กษ าื
ชุมชนืและสังคมืเช่นืการ
รับของืการส่งงานืการรับ
อาหารและสิ่ งของต่างๆื
การซ ้อสินค้าหร อรับบริการ
การช าระค่ าสิ น ค้ าการ
เ ข้ า คิ ว รั บ บ ริ ก า ร
โ ร ง พ ย า บ า ล
ห้างสรรพสินค้าืหร อเล่น
ของเล่นสาธารณะืเป็นต้น 

            

 ๓.๕ืการ
บ าเพ็ญ
ประโยชน์* 

๓ .๕ .๑ ืรู้ จั ก ช่ ว ย เห ล อ
ครอบครัวืชุมชนและสังคมื
เช่นืกวาดบ้านืถูบ้านืล้าง
จ า น ืกิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
หมู่บ้านืบริจาคสิ่งของเม ่อ
เกิดภัยพิบัติต่างๆืเป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

            

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๑๐๐ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/ 
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 
๓.ืการปฏิบัติ
ตนในสังคม
และทักษะ
ชีวิต(ต่อ) 

๓.๔ืการ
เดินทางไป
สถานที่ต่างืๆื
ในชุมชน* 

๓.๔.๑ืรู้จักต าแหน่งที่ตั้งื
เส้นทางที่ต่างืๆืในชุมชนื
เ ช่ น ื โ ร ง เ รี ย น ื วั ดื
โรงพยาบาลืเป็นต้นืและ
ใช้ เคร ่ องม อช่ วยในการ
เดิ นทางืเช่ น ืโทรศัพท์ื
ก า ร ถ า ม ท า ง ื ป้ า ยื
สัญลักษณ์ต่างืๆืเป็นต้น* 

            

 ๓.๕ืการ
โดยสารรถ
ประจ าทาง* 

๓.๕ .๑ืสามารถเล อกใช้
บริการรถโดยสารประจ า
ทางืรู้ จั กจุดขึ้น รถืการ
ช าระเงินืืืืืวิธีโดยสารรถ
เพ ่ อให้ ไปถึ งจุดหมายได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

            

 ๓.๕ืการ
ปรับตัวในสังคม 
 

๓.๕ .๑ืสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมและปฏิบัติตนตาม
ศาสนาที่ตนนับถ อได้ 

            

  ๓.๕ .๒ืสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมและปฏิบัติตาม
ป ระ เพ ณี วั ฒ น ธ ร รม ที่
ชุ ม ช น ป ฏิ บั ติ ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้องและเหมาะสม 

            

๔.ืการเห็น
คุณค่าใน
ตนเอง (Self 
- Esteem) * 

๔.๑ืการรู้จัก
ตนเอง* 

- ๔.๑.๑ืสามารถบอกสิ่งที่
ต น เอ งช อ บ ได้ ื เช่ น ืสีื
อาหารืกีฬาืสถานที่ืสัตว์ื
เป็นต้น* 
 

 

 

            

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๑๐๑ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย 
พัฒนาการท ่คาดหวัง/ 
พฤติกรรมท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔.ืการเห็น
คุณค่าใน
ตนเอง (Self 
- Esteem) *
(ต่อ) 

๔.๒ืความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

- ๔.๒.๑ืสามารถบอกความ
ดีที่ตนเองกระท าได้ืเช่นื
ค ว า ม ดี ที่ ก ร ะ ท า ต่ อื
ค ร อ บ ค รั ว ืห้ อ ง เรี ย นื
สถานศึกษาืชุมชนืสังคมื
เป็นต้น* 

            

ผลรวมคะแนนความสามารถ             
คะแนนความสามารถเฉลี่ย     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง กิจกรรมกลุ่มทักษะทางสังคมที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามล าดับเนื้อหา 
 



 

 

๑๐๒ 

 

 

๖. กลุ่มทืักษะทางสตืิปญัญาหรืือการเตร ยมความพร้อมทางวชิาการ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.ืการรับรู้ ๑.๑ืส่วนต่างืๆื
ของร่างกาย 

๑.๑.๑ืสามารถบอกส่วน
ต่างืๆืืของร่างกายและ
หน้าที่ของืส่วนต่างืๆได้ 

            

  ๑.๑.๒ืสามารถดูแลส่วน
ต่างืๆื 
ของร่างกายได ้

            

 ๑ .๒  ก ารรู้ จั ก
ตนเอง 

๑ .๒.๑  สามารถบอกช ่ อื
และเพศตนเองได้ 

            

 ๑ .๓ ือ า ห า ร
ประเภทืืืต่างื
ๆ 

๑.๓.๑ สามารถบอกช ่อผักื
และผลไม้ได้             

 ๑ .๔ ื ร ส ช า ติ
อาหาร 

๑ .๔ .๑ ืส า ม า ร ถ บ อ ก
รสชาติต่างืๆืของอาหาร
ได ้

            

 ๑ .๕ ืก ารรั บ รู้
กลิ่น 

๑.๕.๑ืสามารถบอกกลิ่น
ต่างืๆืได้ 

            

 ๑ .๖ ืก ารรั บ รู้
เร ่องเสียง 

๑.๖.๑ สามารถบอกเสียงที่
คุ้นเคยได้ื 

            

 ๑.๗ืที่ตั้งของสิ่ง
ต่างืๆรอบตัว 

๑.๗.๑ืสามารถชี้หร อบอก
ที่ตั้งของืสิ่งของได้ 

            

  ๑.๗.๒ืสามารถชี้หร อบอก
ช ่อสถานที่ต่างืๆืที่คุ้นเคย
ได ้

            

 ๑ .๘ ืก ารรั บ รู้
เร ่องส ี

๑.๘.๑ สามารถชี้หร อบอก
ช ่อ 
สีต่างๆืได้ 

            

 ๑ .๙  การรั บ รู้
พ ้นผิว 

๑.๙.๑ืสามารถชี้หร อบอก
ลักษณะของพ ้นผิวได้ 

            



 

 

๑๐๓ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ .ืก า ร รั บ รู้
(ต่อ) 

๑.๑๐ การรับรู้
ต า แ ห น่ งแ ล ะ
ทิศทาง 

๑ .๑๐.๑ืสามารถชี้หร อ
บอกต าแหน่งและทิศทาง
บ น -ล่ า ง ื ซ้ า ย -ข ว า 
ข้างหน้า-ข้างหลังืได้ 

            

 ๑.๑๑ืการรับรู้
รูปเรขาคณิตื 

๑.๑๑.๑ืสามารถชี้หร อ
บอกรูปเรขาคณิตได ้

            

 ๑.๑๒ืการรับรู้
เวลา 

๑.๑๒.๑ืสามารถบอกเวลาื
เช้ า ืกล างวั น เย็ น ืแล ะ
กลางค นได ้

            

 ๑.๑๓ืการรับรู้
อุณหภูมิ 

๑ .๓ .๑ ืส า ม า ร ถ บ อ ก
อุณหภูมิร้อนืหร อเย็นได้ 

            

๒.ืการ
จ าแนก 

๒.๑ืการจ าแนก
บุคคล 

๒.๑ .๑ ืสามารถจ าแนก
บุคคลที่คุ้นเคยได้ื 

            

  ๒.๑.๒ืืสามารถแยกเพศ
ของบุคคลได้ 

            

 ๒.๒ืการจ าแนก
เสียง 

๒.๒.๑ืสามารถบอกหร อ
แยกแยะ เสี ย งบุ ค ค ลที่
คุ้นเคยได้ 

            

  ๒.๒.๒ืสามารถบอกหร อ
แยกแยะเสียงต่างๆืได้ 

            

 ๒.๓ืการจ าแนก
สิ่งของ 

๒.๓ .๑ ืสามารถจ าแนก
สิ่งของได้ 

            

 ๒.๔ การจ าแนก
สัตว์ 

๒.๔ .๑  สามารถจ าแนก
สัตว์ได้ 

            

 ๒.๕ การจ าแนก
ผักืผลไม ้

๒.๕.๑ืสามารถจ าแนกผักื
ผลไม้ได้ 

            

 ๒.๖ืการจ าแนก
สี 

๒.๖.๑ืสามารถจ าแนกสี
ต่างๆืได ้
 
 

            



 

 

๑๐๔ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒ . ื ก า ร
จ าแนก(ต่อ) 

๒.๗ืการจ าแนก
รูปเรขาคณิต 

๒.๗.๑ สามารถจ าแนกรูป
เรขาคณิตืวงกลมื
สามเหลี่ยมืสี่เหลี่ยมได้ 

            

 ๒.๘ืการจ าแนก
ขนาด 

๒.๘.๑ืสามารถจ าแนก
ขนาดของวัตถุืืืต่างืๆืได้ 

            

 ๒.๙ การจ าแนก
กิจวัตร
ประจ าวันได้ 

๒.๙.๑ืสามารถบอก
กิจวัตรประจ าวันืได้             

 ๒.๑๐ืการ
จ าแนกความ
แตกต่างของ
อุณหภูมิ 

๒.๑๐.๑ืสามารถบอก
ความแตกต่างของอุณหภูมิื
ร้อนืหร อเย็นืได้ 

            

๓.ืจัด
หมวดหมู่ 

๓.๑ืการจัด
หมวดหมู่บุคคล 

๓.๑.๑ืสามารถจัด
หมวดหมู่บุคคลืได้ 

            

 ๓.๒ืการจัด
หมวดหมู่สัตว์ 

๓.๒.๑ืสามารถจัด
หมวดหมู่สัตว์ืได้ 

            

 ๓.๓ืการจัด
หมวดหมู่ื
สิ่งของ 

๓.๓.๑ืสามารถจัด
หมวดหมู่สิ่งของืได้             

 ๓.๔  การจัด
หมวดหมู่ผักื
ผลไม ้

๓.๔.๑ืสามารถจัด
หมวดหมู่พ ชได้             

๔.ืการจับคู ่ ๔.๑ืการจับคู่
สิ่งของืหร อ
รูปภาพ 

๔.๑.๑ืสามารถจับคู่สิ่งของื
หร อรูปภาพืที่เหม อนกัน
ได้ 

            

  ๔ .๑ .๒ ืส า ม า ร ถ จั บ คู่ื
สิ่งของืรูปภาพืที่สัมพันธ์
กันได้ 
 
 

            



 

 

๑๐๕ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕.ืการ
เปรียบเทียบ 

๕.๑ืการ
เปรียบเทียบ
จ านวน 

๕.๑.๑ืสามารถ
เปรียบเทียบจ านวนได้             

 ๕.๒ืการ
เปรียบเทียบ
น้ าหนัก 

๕.๒.๑ืสามารถเปรียบ 
เทียบน้ าหนักของสิ่งของได้             

 ๕.๓ืการ
เปรียบเทียบ
ขนาด 

๕.๓.๑ืสามารถเปรียบื
เทียบขนาดของวัตถุท่ีมี
ความสั้นืยาวืเล็ก-ืใหญ่ืื
กว้าง-แคบืได้ 

            

 ๕.๔ืการ
เปรียบเทียบ
ระยะทาง 

๕.๔.๑ืสามารถบอกและ
เปรียบเทียบระยะทางใกล้-
ไกลืได้ 

            

 ๕.๕ืการ
เปรียบเทียบ
ความสูง 

๕.๕.๑ สามารถบอกและ
เปรียบเทียบความสูงได้             

 ๕.๖ืการ
เปรียบเทียบ
พ ้นผิว 

๕.๖.๑ สามารถ
เปรียบเทียบพ ้นผิวได้             

๖.ืการเตรียม
ความพร้อม
พ ้นฐาน
ภาษาไทย 

๖.๑ืการรู้จัก
พยัญชนะสระ
และวรรณยุกต์ 

๖.๑.๑ืสามารถบอก
พยัญชนะได้ 

            

๖.๑.๒ืสามารถบอกสระได้             
๖.๑.๓ืสามารถบอก
วรรณยุกต์ไทยได้ 

            

๗.ืการเตรียม
ความพร้อม
ด้านการอ่าน 

๗.๑ การเตรียม
ความพร้อมด้าน
การอ่าน 

๗.๑.๑ืสามารถกวาด
สายตาจากซ้ายไปขวาื
และบนลงล่างได้ 
 
 
 

            



 

 

๑๐๖ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๘ืการอ่าน ๘.๑ืการอ่าน
ออกเสียง
พยัญชนะืสระ
และวรรณยุกต์ 

๘.๑.๑ืสามารถอ่านออก
เสียงพยัญชนะได้ื 

            

  ๘.๑.๒ืสามารถอ่านออก
เสียงสระได้ืื 

            

  ๘.๑.๓ืสามารถอ่านออก
เสียงวรรณยุกต์ได้ 

            

๙.ืการเตรียม
ความ 

๙.๑ การเตรียม
ความพร้อมการ 

๙.๑.๑ืสามารถจับดินสอ
ได้ถูกต้อง 

            

พร้อมด้าน
การเขียน 

เขียน ๙.๑.๒ืสามารถลากเส้น
อิสระได้ 

            

  ๙.๑.๓ืสามารถลากเส้น
พ ้นฐานืื๑๓ เส้นืได้ื 

            

  ๙.๑.๔ืสามารถลากเส้นรูป
เรขาคณิตได้ 

            

๑๐. การ
เขียน 

๑๐.๑ืการเขียน
พยัญชนะืสระ 

๑๐.๑.๑ืสามารถเขียน
พยัญชนะไทยได้ 

            

 และวรรณยุกต์ ๑๐.๑.๒ืสามารถเขียนสระื
ได้ 

            

  ๑๐.๑.๓ืสามารถเขียน
วรรณยุกต์ได้ 

            

๑๑.ืการนับ ๑๑.๑ืการนับ ๑๑.๑.๑ืสามารถนับ
จ านวนื๑-๓ืได้ 

            

  ๑๑.๑.๒ืสามารถนับ
จ านวนื๑-๕ืได้ 

            

  ๑๑.๑.๓ืสามารถนับ
จ านวนื๑-๑๐ืได ้

            

 ๑๑.๒ืค่าของ
จ านวนนับ 

๑๑.๒.๑ืสามารถบอกค่า
ของจ านวนนับ ๑-๑๐ ได้ 

            



 

 

๑๐๗ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนาการท ่คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ
ก่อนการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ ระดับ

ความสามารถ
หลังการ
พัฒนา 

คะ
แน

นค
วา
มส

าม
าร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๑.ืการนับ
(ต่อ) 

๑๑.๓ืการนับ
เพ่ิมและการนับ
ลด 

๑๑.๓.๑ืสามารถนับเพิ่มที
ละ 1   ไม่เกินื๑๐ ได้ื             

  ๑๑.๓.๒ืสามารถนับลดที
ละื๑ ตั้งแต่ื๑๐ ลงมาได้ 

            

๑๒.ืการอ่าน
สัญลักษณ์
ตัวเลข 

๑๒.๑ือ่าน
สัญลักษณ์
ตัวเลข 

๑๒.๑.๑ืสามารถอ่าน
สัญลักษณ์ตัวเลขื ๑-๑๐ 
ได้ 

            

๑๓.ืการ
เขียนตัวเลข 

๑๓.๑ การเขียน
ตัวเลข 

๑๓.๑.๑ืสามารถเขียน
ตัวเลขื๑-๑๐ ได้ 

            

๑๔. ความ
เข้าใจและการ
แก้ปัญหา 

๑๔.๑ การ
เข้าใจืและ
แก้ไขปัญหา 

๑๔.๑.๑ืสามารถแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
อย่างง่ายๆได้ 

            

  ๑๔.๑.๒ืสามารถใช้เงินใน
การซ ้อขายได้ 

            

ผลรวมคะแนนความสามารถ             
คะแนนความสามารถเฉลี่ย     

 
 

ลงช ่อ..............................................ผู้ประเมิน 
(....................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
 
 
 



 

 

๑๐๘ 

 

 

๗. กลุ่มทกัษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น  
 

๗.๑  กลุ่มทักษะกำรใช้สำยตำส ำหรับบุคคลสำยตำเลือนรำง 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การใช้
ประสาท
สัมผัสทางการ
เห็นที่เหลืออยู่ 

๑.๑ การรับรู้สิ่ง
ที่เห็น 

 
 

๑.๑.๑ สามารถมองหาวัตถุ
ที่อยู่ข้างหน้า เมื่อมีการ
เคลื่อนไหวหรือมีเสียงได้ 

            

 ๑.๒ การ
ควบคุมการ
เคลื่อนไหวของ
ตาโดยการมอง
ตามวัตถุที่
เคลื่อนที่ 
(Tracking) 

๑.๒.๑ สามารถมองตาม
วัตถุท่ีเคลื่อนที่ในทิศทาง
ต่างๆ ได้ 

            

 ๑.๓ การ
ควบคุมการ
เคลื่อนไหวของ
ตาโดยการกวาด
สายตา 
(Scanning) 

๑.๓.๑ สามารถบอกหรือชี้
ต าแหน่งของวัตถุหรือภาพ
ในต าแหน่งต่างๆ ได้   

            

 ๑.๔ การจ าแนก
วัตถุสิ่งของ หรือ
ภาพ 

๑.๔.๑ สามารถจ าแนก
วัตถุสิ่งของหรือภาพจาก
การมองได้ 

            

 ๑.๕ การจ าแนก
สีหน้าท่าทาง 

๑.๕.๑ สามารถบอกกิริยา
ท่าทางจากสิ่งที่เห็นได้ 
 
 
 
 
 

            



 

 

๑๐๙ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การใช้
ประสาท
สัมผัสทางการ
เห็นที่เหลืออยู่
(ต่อ) 

๑.๖ การรับรู้ 
และบอก
รายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งที่
เห็น 

๑.๖.๑ สามารถบอก
รายละเอียดจากสิ่งที่เห็น
ได้             

ผลรวมคะแนนความสามารถ             
คะแนนความสามารถเฉลี่ย     

 
ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 

(................................) 
ต ำแหน่ง................................................ 



 

 

๑๑๐ 

 

 

๗.๒ กลุ่มทักษะกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยกับสภำพแวดล้อมและกำรเคลื่อนไหว (O&M) 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การสร้าง
ความคุ้นเคย
กับ
สภาพแวดล้อ
ม และการ
เคลื่อนไหว  

๑.๑ การใช้
ประสาทสัมผัส
ทางการได้ยิน 

 

๑.๑.๑ สามารถใช้ประสาท
สัมผัสทาง การได้ยินใน
สภาพแวดล้อมได้ 

            

 ๑.๒ การใช้
ประสาทสัมผัส
ทางการดมกลิ่น  

๑.๒.๑ สามารถใช้ประสาท
สัมผัสทาง การดมกลิ่นใน
สภาพแวดล้อมได้ 

            

 ๑.๓ การใช้
ประสาทสัมผัส
ทางการชิมรส 
 

๑.๓.๑ สามารถใช้ประสาท
สัมผัสทาง การชิมรส
อาหารได้ 

            

 ๑.๔ การใช้
ประสาทสัมผัส
ทางผิวกาย 
 

๑.๔.๑ สามารถใช้ประสาท
สัมผัสทางผิวกายใน
สภาพแวดล้อมได้ 

            

 ๑.๕ การรับรู้
ความสัมพันธ์
ระหว่างตนเอง
กับสภาพ 
แวดล้อม และ 

๑.๕.๑ สามารถบอกพ้ืนที่ 
สูง ต่ า ได้ 
 
 

            

 สภาพแวดล้อม
กับสภาพ 
แวดล้อม 

๑.๕.๒ สามารถบอกพ้ืนผิว
ที่แตกต่างกันได้              

  ๑.๕.๓ สามารถบอก
ความรู้สึกเก่ียวกับอุณหภูมิ
ของสิ่งต่างๆ ได้ 
 

            



 

 

๑๑๑ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ . ก า ร ส ร้ า ง
ความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อม  

 ๑.๕.๔ สามารถเรียงล าดับ
ของสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนได้ 

            

แ ล ะ ก า ร
เคลื่อนไหว(ต่อ) 

 ๑.๕.๕ สามารถบอก
เกี่ยวกับกลิ่นของต่างๆ ได้ 

            

  ๑.๕.๖ สามารถบอก
เกี่ยวกับเวลาได้ 

            

  ๑.๕.๗ สามารถบอก
ทิศทางต่างๆ ได้ 

            

 ๑.๕.๘ สามารถบอก
เครื่องหมายตา 
(Landmark) และร่องรอย 
(Clues) ต่างๆ ได้ 

            

๒. การเดินทาง
ของคนตาบอด 

๒.๑ การเดินกับ
ผู้น าทาง 

 

๒.๑.๑ สามารถรับรู้การแตะน า 
และ               การจับแขน
ผู้น าทางได้ถูกต้อง 

            

  ๒.๑.๒ สามารถรับรู้การก้าว
เดินโดยมผีู้น าทางได้ถูกต้อง             

  ๒.๑.๓ สามารถรับรู้การเปลี่ยน
ข้างได้ถูกต้อง             

  ๒.๑.๔ สามารถรับรู้การหมุน
กลับตัวได้ถูกต้อง             

  ๒.๑.๕ สามารถรับรู้การตอบ
รับหรือปฏเิสธการน าทางได้
ถูกต้อง 

            

  ๒.๑.๖ สามารถรับรู้การ
เดินทางแคบโดยมีคนน าทางได้
ถูกต้อง 

            

  ๒.๑.๗ สามารถเดินกับผู้น า
ทางขึ้นลงบันไดได ้             

  ๒.๑.๘ สามารถเดินกับผู้น า
ทางในการเปิดปิดประตไูด ้             



 

 

๑๑๒ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

  ๒.๑.๙ สามารถส ารวจ
เก้าอ้ีก่อนการนั่งได้ 

            

 ๒.๒ การเดิน
โดยอิสระใน
สถานที่ที่คุ้นเคย 

๒.๒.๑ สามารถเดินใน
สถานที่ที่คุ้นเคย  โดยการ
ป้องกันตนเองส่วนบนได้ 

            

  ๒.๒.๒ สามารถเดินใน
สถานที่ที่คุ้นเคย  โดยการ
ป้องกันตนเองส่วนล่างได้ 

            

๒. การ
เดินทางของ
คนตาบอด
(ต่อ) 

 ๒.๒.๓ สามารถเดินใน
สถานที่ที่คุ้นเคย  โดยการ
เกาะราวได้ 

            

 ๒.๒.๔ สามารถเดินใน
สถานที่ที่คุ้นเคย  โดยการ
เดินละเลาะได้ 

            

ผลรวมคะแนนความสามารถ             
คะแนนความสามารถเฉลี่ย     

 
ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 

(................................) 
ต ำแหน่ง................................................ 



 

 

๑๑๓ 

 

 

๗.๔  กลุ่มทักษะกำรอ่ำนอักษรเบรลล์ 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การอ่าน
อักษรเบรลล์
ไทย 

๑.๑ พยัญชนะ
อักษรเบรลล์
ภาษาไทย 

๑.๑.๑ สามารถอ่านอักษร
เบรลล์ พยัญชนะภาษาไทย 
กลุ่มจุด ๑, ๒, ๔, ๕ (มี ก 
จ ด ห) ได้ 

            

  ๑.๑.๒  สามารถอ่านอักษร
เบรลล์พยัญชนะภาษาไทย 
กลุ่มจุด ๑๒๓๔๕  (ข ฉ ถ 
น  ม ร ล ส อ)ได้ 

            

  ๑.๑.๓ สามารถอ่านอักษร
เบรลล์พยัญชนะภาษาไทย 
กลุ่มจุด ๑๒๓๔๕๖ (มี ค ง 
ช ซ ต ท บ ป ผ ฝ พ ฟ ว 
ฮ) ได้ 

            

 ๑.๒ อักษร
เบรลล์
คณิตศาสตร์ 

๑.๒.๑ สามารถอ่านอักษร
เบรลล์คณิตศาสตร์ที่เป็น
เลขสูง จ านวน  
๑-๑๐ ได้  

            

  ๑.๒.๒  สามารถอ่านอักษร
เบรลล์คณิตศาสตร์ที่เป็น
เลขต่ า จ านวน  
๑-๑๐ ได้ 

            

ผลรวมคะแนนความสามารถ             
คะแนนความสามารถเฉลี่ย     

 
ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 

(................................) 
ต ำแหน่ง................................................ 



 

 

๑๑๔ 

 

 

๗.๕  กลุ่มทักษะการเตรียมความพร้อมการเขียนอักษรเบรลล์ 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การเตรียม
ความพร้อม
การเขียน
อักษรเบรลล์ 

๑.๑ การใส่และ
เลื่อนกระดาษ 

๑.๑.๑ สามารถใส่และ
เลื่อนกระดาษใน สเลท 
(slate)     ได้อย่างถูกต้อง 

            

 ๑.๒ การจับ   
สไตลัส 

๑.๒.๑ สามารถจับสไตลัส 
(stylus) ในการเขียนได้
อย่างถูกวิธี 

            

ผลรวมคะแนนความสามารถ             
คะแนนความสามารถเฉลี่ย     

 
ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 

(................................) 
ต ำแหน่ง................................................ 

 



 

 

๑๑๕ 

 

 

๗.๖  กลุ่มทักษะการเขียนอักษรเบรลล์ 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การเขียน
อักษรเบรลล์
ไทย 

๑.๑ การเขียน
พยัญชนะอักษร
เบรลล์
ภาษาไทย 

๑.๑.๑ สามารถเขียน
พยัญชนะ ก จ ด ท ได้  

            

  ๑.๑.๒  สามารถเขียน
พยัญชนะ  ข ฉ ถ น ม ร ล 
ส อ ได้ 

            

  ๑.๑.๓  สามารถเขียน
พยัญชนะ ค ง ช ซ  
ต ท บ ป ผ ฝ พ ฟ ว ฮ ได้ 

            

ผลรวมคะแนนความสามารถ             
คะแนนความสามารถเฉลี่ย     

 
ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 

(................................) 
ต ำแหน่ง................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๖ 

 

 

๗.๖  กลุ่มทักษะการใช้ลูกคิด 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  การใช้
ลูกคิด 
 

๑.๑ ส่วน 
ประกอบและ
ประเภทของ
ลูกคิด 

๑.๑.๑  สามารถบอก
ส่วนประกอบของลูกคิดได้ 

            

  ๑.๑.๒  สามารถบอก
ประเภทของลูกคิดได้ 

            

  ๑.๑.๓ ผู้เรียนสามารถบอก
หลักของลูกคิด 

            

 ๑.๒  การอ่าน
ค่าของลูกคิด 

๑.๒.๑ สามารถตั้งลูกคิดได้ 
            

  ๑.๒.๒  สามารถอ่านค่า
ของลูกคิดท่ีไม่เกินหลักสิบ
ได้ 

            

ผลรวมคะแนนความสามารถ             
คะแนนความสามารถเฉลี่ย     

 
ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 

(................................) 
ต ำแหน่ง................................................ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๗ 

 

 

๘.  กลุ่มทกัษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การฟัง 
 

๑.๑ ตระหนักรู้
ว่ามีเสียง หรือ 
ไม่มีเสียง 

๑.๑.๑  สามารถแสดงออก
ได้ว่า มีเสียง หรือ ไม่มี
เสียง 

            

 ๑.๒ เชื่อมโยง
ความหมายของ
เสียง 

๑.๒.๑  สามารถแสดงออก 
เมื่อได้ยินเสียงที่มี
ความหมาย 

            

 ๑.๓ การจ าแนก
เสียง 
 

๑.๓.๑ สามารถแสดงออก
ได้ว่าเสียงที่ได้ยินมาจาก
ทิศทางใด 

            

  ๑.๓.๒ สามารถจ าแนก
เสียงดังและเสียงค่อย 

            

  ๑.๓.๓ สามารถจ าแนก
เสียงพูดบุคคลที่คุ้นเคยได้  

            

  ๑.๓.๔ สามารถจ าแนก
เสียงดนตรีได้ 

            

  ๑.๓.๕ สามารถจ าแนก
ความแตกต่างของเสียง
สัตว์ชนิดต่างๆที่ก าหนดให้
ได้ 

            

  ๑.๓.๖ สามารถจ าแนก
ความแตกต่างของเสียง
ยานพาหนะประเภทต่างๆ 
ที่ก าหนดให้ได้ 

            

  ๑.๓.๗ สามารถจ าแนก
เสียงที่เกิดจากธรรมชาติได้ 

            

  ๑.๓.๘ สามารถจ าแนก
ระดับของเสียงเบา-ดังได้ 
 

            



 

 

๑๑๘ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒. การพูด 
 
 

๒.๑ การออก
เสียง 

๒.๑.๑ สามารถเปล่งเสียง
ดัง /เปล่งเสียงเบา/ เปล่ง
เสียงสูง/เปล่งเสียงต่ า  ได้ 

            

 ๒.๒ การฝึกลม
หายใจ 

๒.๒.๑ สามารถควบคุมการ
หายใจเข้า–ออก ได้ถูกวิธี 

            

 ๒.๓ การฝึก
กลั้นหรือกักลม
หายใจ 

๒.๓.๑ สามารถกลั้นหรือ
กักลมหายใจที่ถูกต้องได้             

 ๒.๔ การออก
เสียงพยัญชนะที่
เกิดจากเสียง
นาสิก 

๒.๔.๑ สามารถออกเสียง
พยัญชนะท่ีเกิดจากเสียง
นาสิกได้ 

            

 ๒.๕ การ
เปรียบเทียบ
เสียงพยัญชนะ 

๒.๕.๑ สามารถ
เปรียบเทียบเสียงพยัญชนะ
ที่เกิดจากเสียงนาสิกกับ
พยัญชนะอ่ืนได้ 

            

  ๒.๕.๒ สามารถออกเสียง
สระ เสียงสั้น เสียงยาวได้ 

            

   ๒.๕.๓ สามารถออกเสียง
สระ เสียงสั้น เสียงยาวได้ 

            

  ๒.๕.๔. สามารถผันเสียง
วรรณยุกต์ได้ 

            

 ๒.๘ การจัดรูป
ริมฝีปาก 

๒.๘.๑ สามารถ
เปรียบเทียบรูปปากได้ 

            

 ๒.๙ การอ่านริม
ฝีปาก 

๒.๙.๑ สามารถอ่านริม
ฝีปากได้ 

            

 ๒.๑๐ การพูด
เป็นค า 
 

๒.๑๐.๑ สามารถพูดออก
เสียงเป็นค าได้ 
 
 

            



 

 

๑๑๙ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒. การพูด 
(ต่อ) 

๒.๑๑ การออก
เสียงเป็นวลี 

๒.๑๑.๑ สามารถพูดออก
เสียงเป็นวลีได้ 

            

 ๒.๑๒ การพูด
เป็นประโยค 

๒.๑๒.๑ สามารถพูดออก
เสียงเป็นประโยคได้ 

            

 ๒.๑๓ การเล่า
เรื่อง 

๒.๑๓.๑ สามารถเล่า
นิทานหตุการณ์ และสิ่งที่
สนใจให้ผู้อื่นฟังได้ 

            

๓.การใช้
เครื่องช่วยฟัง 

 

๓.๑ การใช้
เครื่องช่วยฟัง 

๓.๑.๑ สามารถใส่
เครื่องช่วยฟังได้อย่าง
ถูกต้อง 

            

  ๓.๒.๒ สามารถเปิด ปิด 
เครื่องช่วยฟังได้ 

            

  ๓.๓.๓ สามารถปรับระดับ
เสียงเครื่องช่วยฟังได้ 

            

  ๓.๓.๔ สามารถบอกได้ว่า
เครื่องช่วยฟังขัดข้อง 
 

            

 ๓.๒. การดูแล
รักษาเครื่องช่วย
ฟัง 

๓.๒.๑ สามารถดูแลรักษา
เครื่องช่วยฟังได้อย่างถูกวิธี             

  ๓.๒.๒ สามารถเปลี่ยน
แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังได้ 

            

  ๓.๒.๓ สามารถเก็บเครื่องช่วย
ฟังไว้ในท่ีเหมาะสมได ้             

๔. การใช้
ภาษามือ 

 

๔.๑ การใช้
ภาษามือเพ่ือ
การสื่อสาร
เกี่ยวกับตนเอง
และครอบครัว 
 

๔.๑.๑ สามารถใช้ภาษามือ
เพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับ
ตนเองและครอบครัวได้ 

            



 

 

๑๒๐ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔. การใช้
ภาษามือ(ต่อ) 

 

๔.๒ การใช้ภาษา
มือเพ่ือการสื่อสาร
เกี่ยวกับการแต่ง
กาย 

๔.๒.๑  สามารถใช้ภาษา
มือเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับ
การแต่งกายได้ 

            

 ๔.๓  การใช้
ภาษามือเพ่ือการ
สื่อสาร เกี่ยวกับ
สิ่งของเครื่อง  
ใช้ ที่ใช้ใน        
ชีวิตประจ าวัน 

๔.๓.๑  สามารถใช้ภาษา
มือเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับ
สิ่งของ เครื่องใช้      ที่ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

            

 ๔.๔ การใช้ภาษา
มือเพ่ือการ
สื่อสารเกี่ยวกับ
อาหาร 

๔.๔.๑  สามารถใช้ภาษา
มือเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับ
อาหารได้ 
 

            

 ๔.๕ การใช้ภาษา
มือเพ่ือการ
สื่อสารเกี่ยวกับ
ผัก ผลไม้ 

๔.๕.๑ สามารถใช้ภาษามือ
เพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับผัก 
ผลไม้ได้ 

            

 ๔.๖ การใช้ภาษา
มือเพ่ือการ
สื่อสารเกี่ยวกับ
สัตว์ 

๔.๖.๑ สามารถใช้ภาษามือ
เพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับ
สัตว์ได้ 

            

 ๔.๗ การใช้ภาษา
มือเพ่ือการ
สื่อสารเกี่ยวกับสี 

๔.๗.๑ สามารถใช้ภาษามือ
เพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับสีได้             

 ๔.๘ การใช้ภาษา
มือเพ่ือการสื่อสาร
เกี่ยวกับรปูทรง
เรขาคณิต 
 

๔.๘.๑ สามารถใช้ภาษามือ
เพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับ
รูปทรงเรขาคณิตได้             



 

 

๑๒๑ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔. การใช้
ภาษามือ(ต่อ) 

 

๔.๙ การใช้ภาษา
มือเพ่ือการ
สื่อสารเกี่ยวกับ
การนับจ านวน 

๔.๙.๑  สามารถใช้ภาษา
มือเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับ
การนับจ านวนได้ 

            

 ๔.๑๐  การใช้
ภาษามือเพ่ือการ
สื่อสารเกี่ยวกับ
พยัญชนะภาษามือ 

๔.๑๐.๑ สามารถใช้ภาษา
มือเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับ
พยัญชนะภาษามือได้ 

            

 ๔.๑๑ การใช้ภาษา
มือเพ่ือการสื่อสาร
เกี่ยวกับสถานที่
ต่างๆ ในชุมชน 

๔.๑๑.๑ สามารถใช้ภาษา
มือเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับ
สถานที่ต่างๆ ในชุมชนได้ 

            

 ๔.๑๒ การใช้
ภาษามือเพ่ือการ
สื่อสารเกี่ยวกับ
ยานพาหนะได้ 

๔.๑๒.๑ สามารถใช้ภาษา
มือเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับ
ยานพาหนะได้ 

            

 ๔.๑๓ การใช้
ภาษามือสื่อสาร
เกี่ยวกับการ
เดินทาง 

๔.๑๓.๑ สามารถใช้ภาษา
มือสื่อสารเกี่ยวกับการ
เดินทางได้ 

            

ผลรวมคะแนนความสามารถ             
คะแนนความสามารถเฉลี่ย     

 
ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 

(................................) 
ต ำแหน่ง................................................ 

 
 

 

 



 

 

๑๒๒ 

 

 

๙.  กลุ่มทกัษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหว
หรือสุขภำพ 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.การใช้
อุปกรณ์
เครื่องช่วย
เดิน (walker  
รถเข็น ไม้เท้า 
ไม้ค้ ายัน ) 

๑.๑ การเข้าถึง
อุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน 

๑.๑.๑ สามารถเคลื่อนย้าย
ตัวจากที่หนึ่งเข้าไปอยู่ใน 
walker ได้ 

            

  ๑.๑.๒ สามารถเคลื่อนย้าย
ตัวจากที่หนึ่งเข้าไปอยู่ใน
เก้าอ้ีรถเข็น ได้ 

            

  ๑.๑.๓ สามารถเคลื่อนย้าย
ตัวจากที่หนึ่งเข้าไปอยู่ในไม้
ค้ ายันได้ 

            

  ๑.๑.๔ สามารถเคลื่อนย้าย
ตัวจากที่หนึ่งเข้าไปอยู่ในไม้
เท้าได้ 

            

 ๑.๒ การทรงตัว
อยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน 

๑.๒.๑ สามารถทรงตัวอยู่
ใน walker ได้             

  ๑.๒.๒ สามารถทรงตัวอยู่
ใน เก้าอ้ีรถเข็นได้ 

            

  ๑.๒.๓ สามารถทรงตัวอยู่
ในไม้ค้ ายันได้ 

            

  ๑.๒.๔ สามารถทรงตัวอยู่
ในไม้เท้าได้ 
 
 
 
 

            



 

 

๑๒๓ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.การใช้
อุปกรณ์
เครื่องช่วย
เดิน (walker  
รถเข็น ไม้เท้า 
ไม้ค้ ายัน )
(ต่อ) 

๑.๓ การทรงตัว
อยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน
ได้เมื่อมีแรงต้าน 

๑.๓.๑ สามารถทรงตัวอยู่
ใน walker ได้เมื่อมีแรง
ต้าน 

            

 ๑.๓.๒ สามารถทรงตัวอยู่
ในเก้าอ้ีรถเข็นได้เมื่อมีแรง
ต้าน 

            

  ๑..๓.๓ สามารถทรงตัวอยู่
ในไม้ค้ ายันได้เมื่อมีแรงต้าน 

            

  ๑.๓.๔ สามารถทรงตัวอยู่
ในไม้เท้าได้เมื่อมีแรงต้าน 

            

 ๑.๔ การทรงตัว
อยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน
โดยมีการถ่าย
น้ าหนักไปใน
ทิศทางต่างๆได้ 

๑.๔.๑ สามารถทรงตัวอยู่
ใน walker โดยมีการถ่าย
น้ าหนักไปในทิศทางต่างๆ
ได้ 

            

  ๑.๔.๒ สามารถทรงตัวอยู่
ในเก้าอ้ีรถเข็นโดยมีการ
ถ่ายน้ าหนักไปในทิศทาง
ต่างๆได้ 

            

  ๑.๔.๓ สามารถทรงตัวอยู่
ในไม้ค้ ายันโดยมีการถ่าย
น้ าหนักไปในทิศทางต่างๆ
ได้ 

            

  ๑.๔.๔ สามารถทรงตัวอยู่
ในไม้เท้าโดยมีการถ่าย
น้ าหนักไปในทิศทางต่างๆ
ได้ 
 

            



 

 

๑๒๔ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.การใช้
อุปกรณ์
เครื่องช่วย
เดิน (walker  
รถเข็น ไม้เท้า 
ไม้ค้ ายัน )
(ต่อ) 

๑.๕ การ
เคลื่อนย้ายตัว
ด้วยอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน
บนทางราบและ
ทางลาด 

๑.๕.๑ สามารถเคลื่อนย้าย
ตัวเองไปด้านหน้าโดยใช้ 
walker บนทางราบและ
ทางลาดได้ 

            

๑.๕.๒ สามารถเคลื่อนย้าย
ตัวเองไปด้านหน้าโดยใช้ 
เก้าอ้ีรถเข็นบนทางราบและ
ทางลาดได้ 

            

  ๑.๕.๓ สามารถเคลื่อนย้าย
ตัวเองไปด้านหน้าโดยใช้ไม้
ค้ ายันบนทางราบและทาง
ลาดได้ 

            

  ๑.๕.๔ สามารถเคลื่อนย้าย
ตัวเองไปด้านหน้าโดยใช้ ไม้
เท้าบนทางราบและทาง
ลาดได้ 

            

๒. การใช้กาย
อุปกรณ์เสริม 
(เบสรสขาสั้น 
รองเท้าพิเศษ 
อุปกรณ์ดาม
ข้อ) 

๒.๑ ใช้กาย
อุปกรณ์เสริม 
 
 
 

๒.๑.๑ สามารถถอดและใส่
กายอุปกรณ์เสริมได้ 

            

๒.๑.๒ สามารถยืนด้วยกาย
อุปกรณ์เสริมได้ 

            

๒.๑.๓ สามารถเดินด้วย
กายอุปกรณ์ได้ 

            

๓. การใช้กาย
อุปกณ์เทียม
ในการ
เคลื่อนไหว 

๓.๑ การใช้กาย
อุปกรณ์เทียมใน
การท ากิจกรรม
ต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน 

๓.๑.๑ สามารถถอดและใส่
กายอุปกรณ์เทียมได้ 

            

๓.๑.๒ สามารถใช้กาย
อุปกรณ์เทียมในการท า
กิจกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

            



 

 

๑๒๕ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔ การใช้
อุปกรณ์
ดัดแปลง 
(ช้อนดดัแปลง 
เก้าอ้ีดแปลง) 

๔.๑ การใช้
อุปกรณ์
ดัดแปลงในการ
ช่วยเหลือตนเอง
ในวิตประจ าวัน 

๔.๑.๑ สามารถสวมใส่
อุปกรณ์ดัดแปลงหรือการ
เคลื่อนย้ายตัวไปยังอุปกรณ์
ดัดแปลงได้ 

            

๔.๑.๒ สามารถใช้อุปกรณ์
ดัดแปลงในการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจ าวันได้ 

            

๕. การใช้
เทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกเพ่ือ
การศึกษา 

๕.๑ การใช้
เทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกเพ่ือ
การศึกษา 

๕.๑.๑ สามารถใช้อุปกรณ์
ช่วยในการสื่อสาร 
(Communication aids) 

            

๕.๑.๒ สามารถใช้อุปกรณ์
ช่วยในการเข้าถึง
คอมพิวเตอร์ 

            

๖. การดูแล
สุขอนามัย
ของตนเอง
เพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้
อน 

๖.๑ การ
ป้องกันและการ
ดูแลแผลกดทับ 

๖.๑.๑ สามารถป้องกันและ
ดูแลแผลกดทับได้ 
 

            

๖.๒ การดูแล
สายสวน
ปัสสาวะ 

๖.๒.๑ สามารถดูแลสาย
สวนปัสสาวะได้ 
 

            

 ๖.๓ การดูแล
ช่องขับถ่าย
บริเวณหน้าท้อง 

๖.๓.๑ สามารถดูแลช่อง
ขับถ่ายบริเวณหน้าท้องได้             

ผลรวมคะแนนความสามารถ             
คะแนนความสามารถเฉลี่ย     

 
ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 

(................................) 
ต ำแหน่ง................................................ 



 

 

๑๒๖ 

 

 

๑๐.  กลุ่มทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับเด็กออทิสติก 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ความ
สนใจ 

๑.๑ การ
ควบคุมตนเอง
ในการท า 

กิจกรรม 

๑.๑.๑ สามารถควบคุม
ตนเองให้ยืนในสถานการณ์
ต่างๆได้ 

            

  ๑.๑.๒ สามารถควบคุม
ตนเองให้นั่งในสถานการณ์
ต่างๆได้ 

            

  ๑.๑.๓ สามารถควบคุม
ตนเองในการปฏิบัติ
กิจกรรมจนส าเร็จได้ 

            

๒. การ
ตอบสนองต่อ
สิ่งเร้า 

๒.๑ การ
ตอบสนองต่อสิ่ง
เร้า 

๒.๑.๑ สามารถปรับการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่าง
เหมาะสม 

            

๓. การเข้าใจ
ภาษา 

๓.๑ การเข้าใจ
ภาษา 

๓.๑.๑ สามารถปฏิบัติตาม
ค าสั่งง่ายๆได้ 

            

  ๓.๑.๒ สามารถปฏิบัติตาม
ค าสั่งที่ซับซ้อนได้ 

            

๔. การ
แสดงออกทาง
ภาษา 

๔.๑ การ
แสดงออกทาง
ภาษา 

๔.๑.๑ สามารถบอกความ
ต้องการของตนเองได้             

  ๔.๑.๒ สามารถตอบ
ค าถามอย่างง่ายได้ 

            

  ๔.๑.๓ สามารถบอก
ประสบการณ์ที่พบเห็นได้ 

            

๕. การ
แสดงออกทาง
อารมณ์ 
ความรู้สึก 

๕.๑  การ
แสดงออกทาง
อารมณ์  
ความรู้สึก 

๕.๑.๑ สามารถแสดงออก
ทางอารมณ์และความรู้สึก
ต่อบุคคลและสถานการณ์
อย่างเหมาะสมได้ 
 

            



 

 

๑๒๗ 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พัฒนำกำรที่คำดหวัง 

ระดับ
ควำมสำมำรถ

ก่อนกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ ระดับ

ควำมสำมำรถ
หลังกำร
พัฒนำ 

คะ
แน

นค
วำ

มส
ำม

ำร
ถ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖. การลด
พฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ 

๖.๑  การลด
พฤติกรรมที่ไม่
พึง 

ประสงค์ 

๖.๑.๑ สามารถลด
พฤติกรรมที่ไม่ 
พึงประสงค์ได้ 

            

๗. การปฏิบัติ
ตามกติกาของ
สังคม 

๗.๑  การปฏิบัติ
ตามกติกาของ 

ห้องเรียน 

๗.๑.๑ สามารถปฏิบัติตาม
กติกาของห้องเรียนได้             

๘. การ
เลียนแบบ 

๘.๑ การ
เลียนแบบ 

๘.๑.๑ สามารถเลียนแบบ
การเคลื่อนไหวได้ 

            

  ๘.๑.๒ สามารถเลียนแบบ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ 

            

๙. การหลีก
หนีจาก
อันตราย 

๙.๑ การหลีก
หนีจากอันตราย 

๙.๑.๑ สามารถหลีกหนี
จากอันตรายในการใช้
ชีวิตประจ าวันได ้

            

ผลรวมคะแนนความสามารถ             
คะแนนความสามารถเฉลี่ย     

 
ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 

(................................) 
ต ำแหน่ง................................................ 

 



๑๒๘ 
 

แบบประเมินก่อนการพัฒนา 
ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม 

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ช่วงวัย ๐ – ๓ ปี 

ชื่อนักเรียน............................................................ ผู้ดูแล............................................. 
ผู้ตรวจสอบ.................................................................................................................... 
ค าชี้แจง ให้ผู้ตรวจสอบ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 
 

กลุ่มทกัษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 

ทักษะ ทักษะย่อย 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

๑. การดูแลตนเองและการ
ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล  

๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย      

๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย      

๓) การใช้ห้องน ้าในที่อยู่อาศัย        

๔) การใช้ห้องน ้าในที่สาธารณะ      

๕) อนามัยส่วนบุคคล      

๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ      

๒. การเข้าสังคม การท้า
กิจกรรมนันทนาการ 
และการท้างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)  

๑) มารยาทในการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน 

     

๒) การใช้เวลาว่างที่บ้าน      

 

หมายเหตุ ผู้สอนควรเลือกประเมินทักษะย่อยให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน 
 
 
 
 
 

 



๑๒๙ 
 

แบบประเมินก่อนการพัฒนา 
ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม 

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ช่วงวัย ๔–๖ ปี 

ชื่อนักเรียน............................................................ ผู้ดูแล............................................. 
ผู้ตรวจสอบ.................................................................................................................... 
ค าชี้แจง ให้ผู้ตรวจสอบ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 

๑. กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 

ทักษะ ทักษะย่อย 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

๑. การดูแลตนเองและการ
ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล  

๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย      
๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย      
๓) การใช้ห้องน ้าในที่อยู่อาศัย        
๔) การใช้ห้องน ้าในที่สาธารณะ      
๕) อนามัยส่วนบุคคล      
๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ      

๒. การเคลื่อนย้ายตนเอง
ในบ้าน  

๑) การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน      

๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตประจ้าวัน  

๑) การดูแลและการป้องกันสุขภาพ      
๒) การปฐมพยาบาล      
๓) การแพ้อาหารหรือแพ้ยา      

๔. การท้างานบ้าน ๑) การดูแลเสื อผ้า      
๒) การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม      
๓) การจัดและการทา้ความสะอาดโต๊ะ
อาหาร 

     

๔) การท้าความสะอาดภาชนะต่างๆ      
๕) ท้า/เปลี่ยนเครื่องที่นอน      
๖) ท้าความสะอาดและจัดห้อง      



๑๓๐ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

๕. การเข้าสังคม การท้า
กิจกรรมนันทนาการ 
และการท้างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)  

๑) มารยาทในการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน 

     

๒) การใช้เวลาว่างที่บ้าน      

๖. การมีส่วนร่วมในสังคม
และทักษะชีวิต 

๑) การซื อของ      

๒) การรับประทานอาหารนอกบ้าน      

 
 

๒. กลุ่มทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต 

ทักษะ ทักษะย่อย 
ไม่

มีโ
อก

าส
ได้

ท า
 

เห็
นแ

ต่ไ
ม่ท

 า 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

๑. การสื่อสาร  ๑) การพูดและการสื่อสาร      

 
๓. กลุม่ทักษะสว่นบุคคลและสังคม 

ทักษะ ทักษะย่อย 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

เห็
นแ

ต่ไ
ม่ท

 า 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง 
 

๑) การรู้จักตนเอง      

๒) ความภาคภูมิใจในตนเอง      

๓) การเห็นคุณค่าในตนเอง      

๔) รู้จักสิทธิ หน้าที่และบทบาทตนเอง      

๕) สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน      

๒. ทักษะการมีส่วนร่วม
ทางสังคม  

๑) การเข้าคิว      

๒) การบ้าเพ็ญประโยชน์      



๑๓๑ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

เห็
นแ

ต่ไ
ม่ท

 า 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

๓. การเดินทางในชุมชน  ๑) สถานที่ต่างๆในชุมชน      

๒) สัญลักษณ์และสัญญาณจราจร      

๓) การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ใน
ชุมชน 

     

๔) การโดยสารรถประจ้าทาง      

๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  
 

๑) ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
ต่างๆในชุมชน 

     

๒) การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามประเพณีของชุมชน 

     

๓) การเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน      

๔) ปฏิบัติตามมารยาททางสังคมกับ
บุคคลอื่นตามโอกาสและกาลเทศะ 

     

๕) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สั ง คมและกฎห มา ย เบื อ ง ต้ น ใ น
ชีวิตประจ้าวัน 

     

๖) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

     

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 
 

แบบประเมินก่อนการพัฒนา 
ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม 

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ช่วงวัย ๗–๑๐ ปี 

 

ชื่อนักเรียน............................................................ ผู้ดูแล............................................. 
ผู้ตรวจสอบ.................................................................................................................... 
ค าชี้แจง ให้ผู้ตรวจสอบ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 

๑. กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 

ทักษะ ทักษะย่อย 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

๑. การดูแลตนเองและการ
ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล  

๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย      

๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย      

๓) การใช้ห้องน ้าในที่อยู่อาศัย        

๔) การใช้ห้องน ้าในที่สาธารณะ      

๕) อนามัยส่วนบุคคล      

๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ      

๒. การเคลื่อนย้ายตนเอง
ในบ้าน  

๑) การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน      

๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตประจ้าวัน  

๑) การดูแลและการป้องกันสุขภาพ      

๒) การปฐมพยาบาล      

๓) การแพ้อาหารหรือแพ้ยา      

๔. การท้างานบ้าน ๑) การดูแลเสื อผ้า      

๒) การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม      

๓) การจัดและการทา้ความสะอาดโต๊ะ
อาหาร 

     

๔) การท้าความสะอาดภาชนะต่างๆ      

๕) ท้า/เปลี่ยนเครื่องที่นอน      

๖) ท้าความสะอาดและจัดห้อง      



๑๓๓ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

๕. การเข้าสังคม การท้า
กิจกรรมนันทนาการ 
และการท้างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)  

๑) มารยาทในการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน 

     

๒) การใช้เวลาว่างที่บ้าน      

๖. การมีส่วนร่วมในสังคม
และทักษะชีวิต 

๑) การซื อของ      

๒) การรับประทานอาหารนอกบ้าน      

 
 

๒. กลุ่มทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต 

ทักษะ ทักษะย่อย 
ไม่

มีโ
อก

าส
ได้

ท า
 

เห็
นแ

ต่ไ
ม่ท

 า 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

๑. การสื่อสาร  ๑) การพูดและการสื่อสาร      

๒. การอ่าน  ๑) การอ่านในชีวิตประจ้าวัน      

๓. การเขียน  ๑) การเขียนในชีวิตประจ้าวัน      

๔. การคิดค้านวณ  
 

๑) การบอกค่าตัวเลขและจ้านวน      

๒) การใช้จ่ายเงิน      

๕. ความคิดรวบยอดและ
การแก้ปัญหา  

๑) วันและเวลา      

๒) การวางแผนการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ้าวัน 

     

๓) สถานที่ในชีวิตประจ้าวัน      

 ๔) รู้จักการแก้ปัญหา      

 
 
 
 



๑๓๔ 
 

๓. กลุม่ทักษะสว่นบุคคลและสังคม 

ทักษะ ทักษะย่อย 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

เห็
นแ

ต่ไ
ม่ท

 า 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง 
 

๑) การรู้จักตนเอง      

๒) ความภาคภูมิใจในตนเอง      

๓) การเห็นคุณค่าในตนเอง      

๔) รู้จักสิทธิ หน้าที่และบทบาทตนเอง      

๕) สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน      

๒. ทักษะการมีส่วนร่วม
ทางสังคม  

๑) การเข้าคิว      

๒) การบ้าเพ็ญประโยชน์      

๓. การเดินทางในชุมชน  ๑) สถานที่ต่างๆในชุมชน      

๒) สัญลักษณ์และสัญญาณจราจร      

๓)  การ เดิ นทาง ไปสถานที่ ต่ า งๆ         
ในชุมชน 

     

๔) การโดยสารรถประจ้าทาง      

๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  
 

๑) ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
ต่างๆในชุมชน 

     

๒) การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามประเพณีของชุมชน 

     

๓) การเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน      

๔) ปฏิบัติตามมารยาททางสังคมกับ
บุคคลอื่นตามโอกาสและกาลเทศะ 

     

๕) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สั ง คมและกฎห มา ย เบื อ ง ต้ น ใ น
ชีวิตประจ้าวัน 

     

๖) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

     

 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 

๔. กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ 
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๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ 
 

๑) อาชีพหลากหลายในชุมชน เช่น 
เกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชกรรม ความคิดสร้างสรรค์      
และบริหารจัดการ และการบริการ 

     

 ๒) พื นฐานงานอาชีพที่หลากหลาย
ตามความสนใจ 

     

 ๓) การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือเบื องต้น
ในการท้างานอาชีพ  

     

 ๔) กระบวนการ/ขั นตอนในการท้า
ทักษะอาชีพที่สนใจ   

     

 ๕) การวางแผนการท้างานร่วมกัน
ระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ
สถานประกอบการ 

     

 ๖) การเตรียมตัวเข้าสู่สถาน
ประกอบการ 

     

 ๗) การฝึกปฏิบัติงานอาชีพในสถาน
ประกอบการ 

     

๒. การเรียนรู้เรื่องการ
ท้างาน 

๑) การเตรียมตัวการสมัครงาน ได้แก่ 
การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
งาน  เช่ น  ส้ า เนาบั ตรประชาชน     
ส้ า เนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย    
เป็นต้น การกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม
การสมัครงาน การยื่นเอกสารประกอบ           
ก า ร ส มั ค ร ง า น  ก า ร เ ข้ า รั บ                 
การสัมภาษณ์งาน การแต่งกายได้
เหมาะสมกับการสมัครงาน 

     



๑๓๖ 
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 ๒) การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการ
ท้ า งานร่ วมกับผู้ อ่ื น  เช่ น  เคารพ
เ จ้ า น าย  ส วั ส ดี ทั กท าย เ จ้ า น าย        
และเพ่ือนร่วมงาน ไม่ส่งเสียงดัง 

     

 ๓) การปฏิบัติตนในการแต่งกายให้
เหมาะสมกับสถานประกอบการ 

     

 ๔) การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการ เช่น การลงเวลา
ท้างาน การลางาน เป็นต้น 

     

 ๕) การปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในสถาน
ประกอบการ 

     

 ๖) การปฏิบัติงานตามขั นตอนใน
หน้าที่ ที่รับผิดชอบ 

     

 ๗) การจัดเก็บ ตรวจสอบหลังการ
ปฏิบัติงาน 

     

 
 
 
 

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

แบบประเมินก่อนการพัฒนา 
ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม 

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ช่วงวัย ๑๑ ปี ขึ้นไป 

 

ชื่อนักเรียน............................................................ ผู้ดูแล............................................. 
ผู้ตรวจสอบ.................................................................................................................... 
ค าชี้แจง ให้ผู้ตรวจสอบ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 

๑. กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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๑. การดูแลตนเองและการ
ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล  

๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย      

๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย      

๓) การใช้ห้องน ้าในที่อยู่อาศัย        

๔) การใช้ห้องน ้าในที่สาธารณะ      

๕) อนามัยส่วนบุคคล      

๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ      

๒. การเคลื่อนย้ายตนเอง
ในบ้าน  

๑) การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน      

๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตประจ้าวัน  

๑) การดูแลและการป้องกันสุขภาพ      

๒) การปฐมพยาบาล      

๓) การแพ้อาหารหรือแพ้ยา      

๔. การท้างานบ้าน ๑) การดูแลเสื อผ้า      

๒) การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม      

๓) การจัดและการท้าความสะอาดโต๊ะ
อาหาร 

     

๔) การท้าความสะอาดภาชนะต่างๆ      

๕) ท้า/เปลี่ยนเครื่องที่นอน      

๖) ท้าความสะอาดและจัดห้อง      
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๕. การเข้าสังคม การท้า
กิจกรรมนันทนาการ 
และการท้างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)  

๑) มารยาทในการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน 

     

๒) การใช้เวลาว่างที่บ้าน      

๖. การมีส่วนร่วมในสังคม
และทักษะชีวิต 

๑) การซื อของ      

๒) การรับประทานอาหารนอกบ้าน      

 
 

๒. กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการด ารงชีวิต 
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๑. การสื่อสาร  ๑) การพูดและการสื่อสาร      

๒. การอ่าน  ๑) การอ่านในชีวิตประจ้าวัน      

๓. การเขียน  ๑) การเขียนในชีวิตประจ้าวัน      

๔. การคิดค้านวณ  
 

๑) การบอกค่าตัวเลขและจ้านวน      

๒) การใช้จ่ายเงิน      

๕. ความคิดรวบยอดและ
การแก้ปัญหา  

๑) วันและเวลา      

๒) การวางแผนการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ้าวัน 

     

๓) สถานที่ในชีวิตประจ้าวัน      

 ๔) รู้จักการแก้ปัญหา      

 
 
 
 



๑๓๙ 
 

๓. กลุม่ทักษะสว่นบุคคลและสังคม 
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๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง 
 

๑) การรู้จักตนเอง      

๒) ความภาคภูมิใจในตนเอง      

๓) การเห็นคุณค่าในตนเอง      

๔) รู้จักสิทธิ หน้าที่และบทบาทตนเอง      

๕) สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน      

๒. ทักษะการมีส่วนร่วม
ทางสังคม  

๑) การเข้าคิว      

๒) การบ้าเพ็ญประโยชน์      

๓. การเดินทางในชุมชน  ๑) สถานที่ต่างๆในชุมชน      

๒) สัญลักษณ์และสัญญาณจราจร      

๓)  การ เดิ นทาง ไปสถานที่ ต่ า งๆ         
ในชุมชน 

     

๔) การโดยสารรถประจ้าทาง      

๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  
 

๑) ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
ต่างๆในชุมชน 

     

๒) การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามประเพณีของชุมชน 

     

๓) การเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน      

๔) ปฏิบัติตามมารยาททางสังคมกับ
บุคคลอื่นตามโอกาสและกาลเทศะ 

     

๕) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สั ง คมและกฎห มา ย เบื อ ง ต้ น ใ น
ชีวิตประจ้าวัน 

     

๖) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

     

 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

๔. กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ 

ทักษะ ทักษะย่อย 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ 
 

๑) อาชีพหลากหลายในชุมชน เช่น 
เกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชกรรม ความคิดสร้างสรรค์     
และบริหารจัดการ และการบริการ 

     

 ๒) พื นฐานงานอาชีพที่หลากหลาย
ตามความสนใจ 

     

 ๓) การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือเบื องต้น
ในการท้างานอาชีพ  

     

 ๔) กระบวนการ/ขั นตอนในการท้า
ทักษะอาชีพที่สนใจ   

     

 ๕) การวางแผนการท้างานร่วมกัน
ระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ
สถานประกอบการ 

     

 ๖) การเตรียมตัวเข้าสู่สถาน
ประกอบการ 

     

 ๗) การฝึกปฏิบัติงานอาชีพในสถาน
ประกอบการ 

     

๒. การเรียนรู้เรื่องการ
ท้างาน 

๑) การเตรียมตัวการสมัครงาน ได้แก่ 
การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
งาน เช่น ส้าเนาบัตรประชาชน ส้าเนา
ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย เป็นต้น   
การกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัคร
ง า น  ก า ร ยื่ น เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ           
ก า ร ส มั ค ร ง า น  ก า ร เ ข้ า รั บ ก า ร
สั ม ภ า ษ ณ์ ง า น  ก า ร แ ต่ ง ก า ย ไ ด้
เหมาะสมกับการสมัครงาน 
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 ๒) การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน เช่น เคารพ
เจ้านาย สวัสดีทักทายเจ้านายและ
เพ่ือนร่วมงาน ไม่ส่งเสียงดัง 

     

 ๓) การปฏิบัติตนในการแต่งกายให้
เหมาะสมกับสถานประกอบการ 

     

 ๔) การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการ เช่น การลงเวลา
ท้างาน การลางาน เป็นต้น 

     

 ๕) การปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในสถาน
ประกอบการ 

     

 ๖) การปฏิบัติงานตามขั นตอนใน
หน้าที่ ที่รับผิดชอบ 

     

 ๗) การจัดเก็บ ตรวจสอบหลังการ
ปฏิบัติงาน 

     

๒. การวางแผนการใช้เงิน  ๑) การวางแผนการใช้เงิน      

๒) การบันทึกค่าใช้จ่ายครัวเรือน      

๓) การออมเงิน      

๔) การกู้ยืมเงินเพ่ือการลงทุน      

๓. สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท้างาน 

๑) การแต่งกายเพ่ือความปลอดภัย
ขณะปฏิบัติงาน เช่น สวมหมวกนิรภัย 
สวมถุงมือ สวมรองเท้า เป็นต้น 

     

๒) การดูแลสุขภาพตนเองขณะ
ปฏิบัติงาน เช่น สวมผ้าปิดจมูก สวม
๓) หน้ากาก เป็นต้น  
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 ๓) การใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี เหมาะสม
และปลอดภัย 

     

๔) การสันทนาการกับเพ่ือนร่วมงาน 
เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน 
สังสรรค์กับเพ่ือนร่วมงาน รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายร่วมกันในการท้ากิจกรรม
กลุ่ม เป็นต้น 

     

๔. การเดินทางไปท้างาน ๑) การวางแผนการเดินทาง เช่น การ
เดินทางถึงที่ท้างาน การขึ นรถตาม
ตารางการเดินรถ เป็นต้น 

     

๒) การเลือกบริการขนส่งสาธารณะ
หรือส่วนบุคคลในการไปท้างานได้
อย่างเหมาะสม 

     

๓) ความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น 
สวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย
การข้ามถนนบนทางม้าลาย หรือ
สะพานลอย เป็นต้น 

     

 
 
 
 

 

 

 

 



๑๔๓ 
 

แบบประเมินระหว่างการพัฒนา 
ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม 

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

ชื่อ-สกุล.............................................................ประเภทความพิการ..................................................... 
ปีการศึกษา................ทักษะท่ีสอน........................................ เนื้อหา................................................ 
เป้าหมายระยะยาว ๑ปี....................................................................................................................  
ค าชี้แจง ให้ผู้สอนกรอกข้อมูลของเด็กตามที่ได้จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคลและประเมินผลการ
เรียนรู้ลงในช่องที่ตรงกับเกณฑ์ 

พฤติกรรมที่คาดหวัง 
จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 
จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมขั้นตอนที่ 

5ท
้าไ

ด้ด
้วย

ตน
เอ

ง 

4ท
้าไ

ด้โ
ดย

ท้า
ตา

มแ
บบ

 

3ท
้าไ

ด้โ
ดย

ใช
้กา

รก
ระ

ตุน้
เต

อืน
 

2ท
้าไ

ด้โ
ดย

จับ
มอื

ท้า
 

1ท
้าไ

ม่ไ
ด้ 

หร
อืไ

ม่ย
อม

ท้า
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

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

 

 

 



๑๔๔ 
 

แบบประเมินหลังการพัฒนา 
ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม 

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ชื่อ………………………………............................……..ระดับเตรยีมความพร้อม  ปีการศึกษา……………..... 
ทักษะ...........................................................................................................................................  
เป้าหมายระยาว ๑ปี………………………………………………….................................……………………………… 

ข้อ
ที ่

จุดประสงค์ 
เชิง

พฤติกรรม 

ผลการประเมิน 
ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

รวม 
จ านวน
แผนที่
ผ่าน 

จ านวน
แผนที่
ผ่านคิด
เป็น

ร้อยละ 

*ผลการ
ประเมิน

จุดประสงค์
เชิง

พฤติกรรม 

แผนที่ 
๑ 

แผนที่ 
๒ 

แผนที่ 
๓ 

แผนที่
๔ 

แผนที่
... 

  () ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

  (   ) ผ่าน 
(   ) ไม่ผ่าน 

  () ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

  (   ) ผ่าน 
(   ) ไม่ผ่าน 

  () ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

  (   ) ผ่าน 
(   ) ไม่ผ่าน 

 

หมายเหตุ*ผลการประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ผ่าน คือ  ร้อยละของจ้านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่ผู้เรียนผ่านผลการประเมิน   

ร้อยละ  ๗๐  ขึ นไป  
ไม่ผ่าน  คือ  ร้อยละของจ้านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่ผู้เรียนผ่าน   

ต่้ากว่าร้อยละ  ๗๐   
 

สรุปผลการประเมินเป้าหมายระยะยาว ๑ปี 
 จ้านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ทั งหมด ……………………..ข้อ 
 ผ่าน…………………..ข้อ  คิดเป็นร้อยละ………………  ไม่ผ่าน…………….….ข้อ 

(   ) ผ่าน         (   ) ไม่ผ่าน  
 
 
 
 
 
 

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

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

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

หัวหน้างาน (วิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 

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

ผู้บริหาร 
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แบบประเมินความก้าวหน้าการให้บริการช่วยเหลือครอบครัว : ด้านเด็ก 
ชื่อ.............................................นามสกุล.....................................วันท่ีประเมิน.....................เวลา........................สถานที่ประเมิน............................ 
ค าชี้แจงให้ท าเครื่องหมาย  ตามระดับคุณภาพที่ตรงกับความเป็นจริง  
 

รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการพฒันา 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ด้านร่างกาย           
๑.๑ 
พัฒนาการ 

๑) การพัฒนาผู้เรียน  
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  
พัฒนาการทีค่าดหวัง
...................................................
................................................... 

ท าได้ด้วย
ตนเอง 

ท าได้โดยท า
ตามแบบ 

ท าได้โดยใช้
การกระตุ้น

เตือน 

ท าได้โดยจับมือ
ท า 

ท าไม่ได้ 
หรือ 

ไม่ยอมท า           

 ๒) การพัฒนาผูเ้รียน 

 ทักษะกล้ามเนื้อมดัเล็ก 

พัฒนาการที่คาดหวัง. 
...................................................
................................................... 

ท าได้ด้วย
ตนเอง 

ท าได้โดยท า
ตามแบบ 

ท าได้โดยใช้การ
กระตุ้นเตือน 

ท าได้โดยจับมือท า ท าไม่ได้ 
หรือไมย่อมท า 

          

 ๓) การพัฒนาผูเ้รียน  
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 

พัฒนาการที่คาดหวัง
...................................................
................................................... 

ท าได้ด้วย
ตนเอง 

ท าได้โดยท า
ตามแบบ 

ท าได้โดยใช้การ
กระตุ้นเตือน 

ท าได้โดยจับมือท า ท าไม่ได้ หรือ 
ไม่ยอมท า 
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการพฒันา 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 

๔) การพัฒนาผู้เรียน  
ทักษะการรับรู้และการ
แสดงออกทางภาษา 
พัฒนาการที่คาดหวัง
...................................................
................................................... 

ท าไดด้้วย
ตนเอง 

ท าได้โดยท า
ตามแบบ 

ท าได้โดยใช้
การกระตุ้น

เตือน 

ท าได้โดยจับมือ
ท า 

ท าไม่ได้ 
หรือ 

ไม่ยอมท า           

 

๕) การพัฒนาผู้เรียน 
 ทักษะทางสังคม 
พัฒนาการที่คาดหวัง
...................................................
................................................... 

ท าได้ด้วย
ตนเอง 

ท าได้โดยท า
ตามแบบ 

ท าได้โดยใช้
การกระตุ้น

เตือน 

ท าได้โดยจับมือ
ท า 

ท าไม่ได้ 
หรือ 

ไม่ยอมท า           

 

๖) การพัฒนาผู้เรียน  
ทักษะทางสติปัญญาและ
การเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ 
พัฒนาการที่คาดหวัง 
...................................................
................................................... 

ท าได้ด้วย
ตนเอง 

ท าได้โดยท า
ตามแบบ 

ท าได้โดยใช้
การกระตุ้น

เตือน 

ท าได้โดยจับมือ
ท า 

ท าไม่ได้ 
หรือ 

ไม่ยอมท า 
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการพฒันา 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 

๗) การพัฒนาผู้เรียน 
 ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ
พิการ 
พัฒนาการที่คาดหวัง. 
.............................................
............................................. 

ท าได้ด้วย
ตนเอง 

ท าได้โดยท า
ตามแบบ 

ท าได้โดยใช้
การกระตุ้น

เตือน 

ท าได้โดยจับมือ
ท า 

ท าไม่ได้ 
หรือ 

ไม่ยอมท า 
          

 

๘) การพัฒนาผู้เรียน ด้าน
การเปลี่ยนผ่าน  
เป้าหมายที่ต้องการพัฒนา
.............................................
............................................. 

ท าได้ด้วย
ตนเอง 

ท าได้โดยท า
ตามแบบ 

ท าได้โดยใช้
การกระตุ้น

เตือน 

ท าได้โดยจับมือ
ท า 

ท าไม่ได้ 
หรือ 

ไม่ยอมท า           

 

๙. ทักษะการด ารงชีวิต 
๙.๑) กลุ่มทักษะการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 
พฤติกรรมที่คาดหวัง
.............................................
............................................. 
 

ท าได้ด้วย
ตนเอง 

ท าได้โดยท า
ตามแบบ 

ท าได้โดยใช้
การกระตุ้น

เตือน 

ท าได้โดยจับมือ
ท า 

ท าไม่ได้ 
หรือ 

ไม่ยอมท า 
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการพฒันา 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 

๙.๒) ทักษะวิชาการเพ่ือการ
ด ารงชีวิต 
พฤติกรรมที่คาดหวัง
.............................................
............................................. 

ท าได้ด้วย
ตนเอง 

ท าได้โดยท า
ตามแบบ 

ท าได้โดยใช้
การกระตุ้น

เตือน 

ท าได้โดยจับมือ
ท า 

ท าไม่ได้ 
หรือ 

ไม่ยอมท า           

 

๙.๓) ทักษะส่วนบุคคลและ
สังคม 
พฤติกรรมที่คาดหวัง
.............................................
............................................. 

ท าได้ด้วย
ตนเอง 

ท าได้โดยท า
ตามแบบ 

ท าได้โดยใช้
การกระตุ้น

เตือน 

ท าได้โดยจับมือ
ท า 

ท าไม่ได้ 
หรือ 

ไม่ยอมท า           

 

๙.๔) ทักษะการท างานและ
อาชีพ 
พฤติกรรมที่คาดหวัง
.............................................
............................................. 

ท าได้ด้วย
ตนเอง 

ท าได้โดยท า
ตามแบบ 

ท าได้โดยใช้
การกระตุ้น

เตือน 

ท าได้โดยจับมือ
ท า 

ท าไม่ได้ 
หรือ 

ไม่ยอมท า           

คะแนนเฉลี่ย   
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการพฒันา 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.๓ การ
เจริญเติบโต 

๑) น้ าหนัก ปกติ ต่ ากว่า
เกณฑ์/เกิน
เกณฑ์ ไม่
เกิน ๑ 

กิโลกรัม 

ต่ ากว่าเกณฑ์/
เกินเกณฑ์ ไม่

เกิน ๒-๓ 
กิโลกรัม 

ต่ ากว่าเกณฑ์/
เกินเกณฑ์
มากกว่า 

๓-๕ กิโลกรัม 

ต่ ากว่า
เกณฑ์/เกิน

เกณฑ์ 
มากกว่า ๕ 
กิโลกรัม 

          

 ๒) ส่วนสูง ปกติ ต่ ากว่า
เกณฑ์/เกิน
เกณฑ์ ไม่
เกิน ๓ ซม. 

ต่ ากว่าเกณฑ์/
เกินเกณฑ์ ไม่
เกิน ๓-๖ ซม. 

ต่ ากว่าเกณฑ์/
เกินเกณฑ์
มากกว่า 

๙-๑๐ ซม. 

ต่ ากว่า
เกณฑ์/เกิน

เกณฑ์
มากกว่า๑๐ 

ซม. 

          

คะแนนเฉลี่ย   

สรุปด้านร่างกาย     
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการพฒันา 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒. ด้านจิตใจ -อารมณ์           
ด้านจิตใจ -
อารมณ์ 

๑) ร่าเริง แจ่มใส ทุกครั้งจน
เป็น

แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

 ๒) แสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์ 

ทุกครั้งจน
เป็น

แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

 ๓) แสดงความรักต่อผู้อ่ืน ทุกครั้งจน
เป็น

แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

คะแนนเฉลีย่   
สรุปดา้นจิตใจ-อารมณ ์     
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการพฒันา 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓. ด้านสังคม           
๓.๑ 
กาลเทศะ* 

๑) การควบคุมตนเอง ทุกครั้งจนเป็น
แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

 ๒) การกล้าแสดงออก ทุกครั้งจนเป็น
แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

 ๓) ความรับผิดชอบ ทุกครัง้จนเป็น
แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

คะแนนเฉลี่ย   

๓.๒ 
มารยาท* 

๑) แสดงความเคารพ ทุกครั้งจนเป็น
แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

 ๒) รู้จักกล่าวค าขอบคุณ 
และขอโทษ 

ทุกครั้งจนเป็น
แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

 ๓) รอคอยตามล าดับก่อน 
หลังได้ 

ทุกครั้งจนเป็น
แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

 ๔) รับประทานอาหารด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี 
 

ทุกครั้งจนเป็น
แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
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* หมายเหตุรายการประเมิน ๓.๑ กาลเทศะ และ ๓.๒ มารยาท ใช้ส าหรับผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาในทักษะย่อยนี้ 

 

รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการพฒันา 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 
๕) การช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจ าวัน 

ทุกครั้งจนเป็น
แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

คะแนนเฉลี่ย   

สรุปด้านสังคม     
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการพฒันา 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔. จิตวิญญาณ           

๔.๑ จิตที่เห็น
แก่ผู้อื่น 

มีน้ าใจ และช่วยเหลือผู้อื่น   ทุกครั้งจนเป็น
แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

๔.๒ ความ
ร่วมมือ 

ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน ทุกครั้งจนเป็น
แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

๔.๓ ความ
มุ่งม่ันกระท าดี 

มีความมุ่งมั่นในการท าดี ทุกครั้งจนเป็น
แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

คะแนนเฉลี่ย   
สรุปด้านจิตวิญญาณ     
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สรุปผลการประเมินความก้าวหน้าการให้บริการช่วยเหลือครอบครัว : ด้านเด็ก 

รายการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย สรุปผล 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑.ด้านร่างกาย 
 ๑.๑ พัฒนาการ     
 ๑.๒ บุคลิกภาพ     
 ๑.๓ การเจริญเติบโต     
๒. ด้านจิตใจ –อารมณ์ 
 ด้านจิตใจ อารมณ์     
๓. ด้านสังคม 
 ๓.๑ กาลเทศะ     
 ๓.๒ มารยาท     
๔. ด้านอ่ืนๆ 
 ๔.๑ จิตที่เห็นแก่ผู้อื่น     
 ๔.๒ ความร่วมมือ     
 ๔.๓ ความมุ่งม่ันกระท าดี     
  

 (ลงชื่อ)                         ผูป้ระเมิน 

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

…
…
…
…
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๑ – ๕   ผ่าน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๑ – ๔ ผ่าน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๑ - ๓ ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ ดี 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๑ - ๒ ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๐.๐ – ๑ ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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แบบประเมินความก้าวหน้าการให้บริการช่วยเหลือครอบครัว : ด้านครอบครัว และสิ่งแวดล้อม 
ชื่อ.............................................นามสกุล.....................................วันท่ีประเมิน.....................เวลา........................สถานที่ประเมิน............................ 
ค าชี้แจงให้ท าเครื่องหมาย  ตามระดับคุณภาพที่ตรงกับความเป็นจริง  
 

รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการ
พฒันา 

เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.สภาพครอบครัว 
๑.๑ อาชีพ/
รายได้ 

๑)อาชีพของพ่อ/
แม่/ ผู้ปกครอง 

ประกอบอาชีพที่มี
เวลาเอื้อต่อการ
พัฒนาเด็กพิการที่
บ้านและมีการ
พัฒนาเด็กพิการที่
บ้านทุกวันจนเป็น
แบบอย่าง 

ประกอบอาชีพที่ไม่
มีเวลาเอ้ือต่อการ
พัฒนาเด็กพิการที่
บ้านแต่มีการ
พัฒนาเด็กพิการที่
บ้านบ่อยครั้ง 

ประกอบอาชีพ
ที่มีเวลาเอื้อต่อ
การพัฒนาเด็ก
พิการที่บ้านแต่
มีการพัฒนา
เด็กพิการที่บ้าน
เป็นบางครั้ง 

ประกอบอาชีพ
ที่มีเวลาเอื้อต่อ
การพัฒนาเด็ก
พิการที่บ้านแต่
ไม่มีการพัฒนา
เด็กพิการที่บ้าน 

ประกอบอาชีพ
ท่ีไม่มีเวลาเอื้อ
ต่อการพัฒนา
เด็กพิการท่ี
บ้านและไม่มี
การพัฒนาเด็ก
พิการท่ีบ้าน 

          

 ๒) รายได้ของ
พ่อ/แม่/ 
ผู้ปกครอง 

มีรายได้ท่ีมั่นคง
เพียงพอในการ
ดูแลครอบครัว 
และมีเงินออม  
ไว้ใช้ในอนาคต 

มีรายได้เพียงพอ
ต่อการดูแล
ครอบครัวและการ
รักษาลูกในแต่ไม่มี
เงินออม 

มีรายได้  เพียงพอ
ต่อการดูแล
ครอบครัว แต่ไม่
เพียงพอ ต่อการ
รักษา   เด็กพิการ
ในอนาคต 

มีรายได้จาก
งานที่ท าแต่ไม่
เพียงพอต่อ
การดูแล
ครอบครัว 

ไม่มีรายได้ 

          

คะแนนเฉลี่ยรายการประเมิน ๑.๑   
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการ
พฒันา 

เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.๒ 
ครอบครัวมี
เจตคติที่ดีต่อ
ผู้เรียน 

๑) ครอบครัวมี
ความคาดหวังใน
การพัฒนาผู้เรียน
ได้ 

มีความคาดหวัง  
ว่าเด็กพิการ
สามารถพัฒนาได้
และมี การแสวงหา
ความรู้อยู่เสมอเพ่ือ
น ามาปรับใช้กับ
เด็กพิการ 

มีความคาดหวังว่า
เด็กพิการสามารถ
พัฒนาได้และมีการ
แสวงหาความรู้อยู่
เสมอ 

มีความ
คาดหวังใน
การพัฒนาเด็ก
พิการแต่ไม่มี
ความรู้ในการ
พัฒนาเด็ก
พิการ 

ไม่มีความ
คาดหวังใน
การพัฒนาเด็ก
พิการและไม่
แสวงหา
ความรู้ 

ไม่มีความ
คาดหวังใน
การพัฒนาเด็ก
พิการและเด็ก
พิการเป็น
ภาระของ
ครอบครัว 

          

 ๒) การดูแล เอา
ใจใส่ 

ช่วยกันดูแล เอาใจ
ใส่เด็กพิการทุกวัน
จนเป็นแบบอย่าง  

ช่วยกันดูแล เอา
ใจใส่เด็กพิการ
บ่อยๆ 

ช่วยกันดูแล 
เอาใจใส่เด็ก
พิการเป็น
ส่วนมาก 

ช่วยกันดูแล 
เอาใจใส่เด็ก
พิการเป็นส่วน
น้อย 

ไม่มีการ
ช่วยกันกัน
ดูแลเอาใจใส่
เด็กพิการ  

          

 ๓) การช่วยเหลือ 
ในการพัฒนาเด็ก
พิการ 

ทุกคนในครอบครัว
เข้าใจให้ความดูแล
เอาใจใส่ ช่วยเหลือ
เป็นอย่างดีทุกวัน 
จนเป็นแบบอย่าง 

ทุกคนใน
ครอบครัวเข้าใจ 
ให้ความดูแล เอา
ใจใส่ ช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี 

ทุกคนใน
ครอบครัว
เข้าใจ ให้
ความดูแล เอา
ใจใส่ และ
ช่วยเหลือ 

มีคนในครอบ 
ครัวบางคน
เข้าใจให้ความ
ดูแล เอาใจใส่ 
และช่วยเหลือ 

ไม่มีคนใน
ครอบครัว
เข้าใจ ให้
ความดูแล เอา
ใจใส่ 
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการ
พฒันา 

เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๔) เด็กพิการ
ได้รับบริการทาง 
- สาธารณสุข 
- เข้าร่วมกิจกรรม

ทางสังคม 
- การฝึกอาชีพ 

มีการพาเด็กพิการ
มารับบริการอย่าง
ต่อเนื่อง เป็น
ประจ า หรือตาม
นัด 

มีการพาเด็กพิการ
มารับบริการเป็น
ส่วนมาก 

มีการพาเด็ก 
พิการมารับ
บริการเป็น
บางครั้ง 

แทบจะไม่เคย
มีการพาเด็ก 
พิการมารับ
บริการ 

ไม่เคยมีการ
พาเด็ก พิการ
มารับบริการ 

          

คะแนนเฉลี่ย   
สรุปสภาพครอบครัว รายการประเมิน ๑.๒     
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการ
พฒันา 

เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒. ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะของผู้ปกครองในการพัฒนาคนพิการ 
๒.๑ ความรู้ 
ความเข้าใจ 
ทักษะของ
ผู้ปกครองใน
การพัฒนา
คนพิการ 

๑) มีการจัด
กิจกรรม
สอดคล้องตาม
ศักยภาพผู้เรียน 

มีการจัดกิจกรรม
เป็นประจ าจน
เป็นแบบอย่าง 

มีการจัดกิจกรรม
เป็นประจ า 

มีการจัด
กิจกรรมบ้าง
บางครั้ง 

แทบจะไม่เคย
มีการจัด
กิจกรรม 

ไม่เคยมีการ
จัดกิจกรรม 

          

๒) มีการฝึกด้วย
เทคนิค/กิจกรรม
ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับ
IFSP   

มีการฝึกด้วย
เทคนิค/กิจกรรม
เป็นประจ า 
สามารถเป็น
แบบอย่างได้ 

มีการฝึกด้วย
เทคนิค/กิจกรรม
เป็นประจ า 

มีการฝึกด้วย
เทคนิค/
กิจกรรมบ้าง
บางครั้ง 

มีการฝึกด้วย
เทคนิค/
กิจกรรม 

ไม่เคยมีการ
ฝึกด้วย
เทคนิค/
กิจกรรม 

          

คะแนนเฉลี่ย รายการประเมิน ๒.๑   
๒.๒ สื่อ สิ่ง
อ านวย 
ความสะดวก 

๑) สื่ออุปกรณ์
การเรียนที่ได้รับ
ตามแผนการจัด
การศึกษา 

มีสื่ออุปกรณ์การ
เรียน มีการใช้งาน 
เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการและ
สอดคล้องกับ 
IFSP. อย่าง
สม่ าเสมอ 

มีสื่ออุปกรณ์การ
เรียน มีการใช้งาน
เหมาะสมกับ
สภาพความพิการ  

มีสื่ออุปกรณ์
การเรียนมี
ร่องรอยการใช้
งานบ้าง 

มีสื่ออุปกรณ์
การเรียนแต่ไม่
ใช้ 

ไม่มีสื่อ
อุปกรณ์การ
เรียน 
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการ
พฒันา 

เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 

๒) สื่ออุปกรณ์
การเรียนที่ผลิต
ขึ้นเอง 

มีการผลิตสื่อ
อุปกรณ์การเรียน
เหมาะสมกับ
สภาพความพิการ 
มีการใช้จริง อย่าง
สม่ าเสมอ และ
สามารถใช้เป็น
แบบอย่างได้ 

มีการผลิตสื่อ
อุปกรณ์การเรียน
เหมาะสมกับ
สภาพความพิการ 
และมีการใช้จริง 

มีการผลิตสื่อ
อุปกรณ์การ
เรียน และมี
ร่องรอยของ
การใช้งาน 

มีการผลิตสื่อ
อุปกรณ์การ
เรียนแต่ไม่ใช้
งาน 

ไม่มีการผลิต
สื่ออุปกรณ์
การเรียน 

          

คะแนนเฉลี่ยรายการประเมิน ๒.๒   
สรุปความรู้ ความเข้าใจ ทักษะของผู้ปกครองในการพัฒนาคนพิการ     
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการ
พฒันา 

เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓. สภาพที่อยู่อาศัย           
๓.๑ สภาพที่
อยู่อาศัย 

๑) บริเวณ
ภายนอกบ้าน 

สะอาด ปลอดภัย 
เหมาะสมและ
สวยงาม 

สะอาด ปลอดภัย 
และเหมาะสม 

ปลอดภัยและ
ไม่สะอาด 

สะอาด และ
ไม่ปลอดภัย 

ไม่สะอาด 
และไม่
ปลอดภัย 

          

 ๒) บริเวณภายใน
บ้าน 

สะอาด ปลอดภัย 
เหมาะสมและ
สวยงาม 

สะอาด ปลอดภัย 
และเหมาะสม 

ปลอดภัยและ
ไม่สะอาด 

สะอาด และ
ไม่ปลอดภัย 

ไม่สะอาด 
และไม่
ปลอดภัย 

          

คะแนนเฉลี่ย รายการประเมิน ๓.๑   

๓.๒
สภาพแวดล้อ
มการเรียน
การสอน 

๑) สภาพแวดล้อม 
ที่ได้รับการปรับ
เอ้ือต่อการสอน/
ฝึกตาม IFSP  

สภาพแวดล้อมที่
ได้รับการปรับเอ้ือ
ต่อการสอน/ฝึก
ตาม IFSP และ
เป็นแบบอย่างได้ 
 

สภาพแวดล้อม
เอ้ือต่อการสอน/
ฝึกตาม IFSP 

ได้รับการปรับ
สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการ
สอน/ฝึกตาม 
IFSP 

ไม่มีการปรับ
สภาพแวดล้อ
มที่เอ้ือต่อ 
การสอน/ฝึก
ตาม IFSP 

สภาพแวดล้อ
มไม่เอ้ือต่อ
การสอน/ฝึก
ตาม IFSP 

          

คะแนนเฉลี่ย รายการประเมิน ๓.๒   
สรุปสภาพที่อยู่อาศัย     



 
162 

สรุปผลการประเมินความก้าวหน้าการให้บริการช่วยเหลือครอบครัว : ด้านครอบครัว และสิ่งแวดล้อม 

รายการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย สรุปผล 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑.สภาพครอบครัว     
 ๑.๑ อาชีพ/รายได้     
 ๑.๒ ครอบครัวมีเจตคติที่ดีต่อผู้เรียน     
๒.ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะของผู้ปกครองในการพัฒนาคนพิการ     
 ๒.๑ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะของผู้ปกครอง ในการพัฒนาคนพิการ     
 ๒.๒ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก     
๓.สภาพที่อยู่อาศัย     
 ๓.๑ สภาพที่อยู่อาศัย     
 ๓.๒ สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน     

  

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๑ – ๕   ผ่าน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๑ – ๔ ผ่าน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๑ - ๓ ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ ดี 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๑ - ๒ ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๐.๐ – ๑ ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 

(ลงชื่อ)                         ผูป้ระเมิน 

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

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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แบบประเมินความก้าวหน้าการให้บริการช่วยเหลือครอบครัว : ด้านชุมชน 
ชื่อ.............................................นามสกุล.....................................วันท่ีประเมิน.....................เวลา........................สถานที่ประเมิน............................ 
ค าชี้แจงให้ท าเครื่องหมาย  ตามระดับคุณภาพที่ตรงกับความเป็นจริง  
 

 

รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการพฒันา 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. สังคมและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาเด็กพิการในชุมชน           

๑. สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
เอ้ือ 
ต่อการพัฒนา 
เด็กพิการใน
ชุมชน 

สังคมและสิ่งแวดล้อมมี
ลักษณะ ดังนี้ทุกข้อ 
๑) มีความปลอดภัยในชุมชน 
๒) คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน 
๓) มีระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานที่พอเพียง 
๔) คนในชุมชนมีการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 
๕) มีสภาพแวดล้อมที่
สะอาดไม่เป็นมลพิษ 

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
มีลักษณะ 
ดังนี้ทุกข้อ 
๑) มีความ
ปลอดภัย 
ในชุมชน 
๒) คนใน
ชุมชนมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรมของ
ชุมชน 
๓) มีระบบ 

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
มีลักษณะ
ตามข้อใดข้อ
หนึ่ง อย่าง
น้อย ๔ ข้อ 
ดังนี้ 
๑) มีความ
ปลอดภัย 
ในชุมชน 
๒) คนใน
ชุมชนมีส่วน
ร่วมใน 

สังคมและ
สิ่งแวดล้อมมี
ลักษณะตาม
ข้อใดข้อหนึ่ง 
อย่างน้อย ๓ 
ข้อ ดังนี้ 
๑) มีความ
ปลอดภัย 
ในชุมชน 
๒) คนในชุมชน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
ชุมชน 

สังคมและ
สิ่งแวดล้อมมี
ลักษณะตาม
ข้อใดข้อหนึ่ง 
อย่างน้อย ๓ 
ข้อ ดังนี้ 
๑) มีความ
ปลอดภัย ใน
ชุมชน 
๒) คนในชุมชน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
ชุมชน 

สังคมและ
สิ่งแวดล้อมมี
ลักษณะตาม
ข้อใดข้อหนึ่ง 
อย่างน้อย ๒ 
ข้อ ดังนี้ 
๑) มีความ
ปลอดภัยใน
ชุมชน 
๒) คนในชุมชน 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
ชุมชน 
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการพฒันา 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

  

สาธารณูปโภ
คพ้ืนฐานที่
พอเพียง 
๔) คนใน
ชุมชนมีการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อ
แผ่ซึ่งกัน
และกัน 
๕) มีสภาพ 
แวดล้อมที่
สะอาดไม่
เป็นมลพิษ 

กิจกรรมของ
ชุมชน 
๓) มีระบบ
สาธารณูปโภ
คพ้ืนฐานที่
พอเพียง 
๔) คนใน
ชุมชนมีการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อ
แผ่ซึ่งกัน
และกัน 
๕) มีสภาพ 
แวดล้อม ที่
สะอาดไม่
เป็นมลพิษ 

๓) มีระบบ
สาธารณูปโภค
พ้ืนฐานที่
พอเพียง 
๔) คนในชุมชน
มีการเอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ ซึ่งกัน
และกัน 
๕) มีสภาพ 
แวดล้อมที่
สะอาดไม่เป็น 
มลพิษ 

๓) มีระบบ
สาธารณูปโภค
พ้ืนฐานที่
พอเพียง 
๔) คนในชุมชนมี
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ซึ่งกันและกัน 
๕) มีสภาพ 
แวดล้อมที่
สะอาดไม่เป็น
มลพิษ 

๓) มีระบบ
สาธารณูปโภค
พ้ืนฐานที่
พอเพียง 
๔) คนใน
ชุมชนมีการ
อ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ซึ่งกันและกัน 
๕) มีสภาพ 
แวดล้อมที่
สะอาดไม่
เป็นมลพิษ 

          

คะแนนเฉลี่ย   

สรุปสังคมและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาคนพิการในชุมชน     
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการพฒันา 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒. บริการด้านสาธารณสุขเอ้ือต่อการพัฒนาคนพิการในชุมชน           
 ๒.๑ กิจกรรมตรวจสุขภาพ

ประจ าปี/เยี่ยมบ้าน 
ทุกครั้งจน

เป็น
แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

 ๒.๒ กิจกรรม
............................................. 
............................................. 

ทุกครั้งจน
เป็น

แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

 ๒.๓ กิกรรม 
............................................. 
............................................. 

ทุกครั้งจน
เป็น

แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

คะแนนเฉลี่ย   

สรุปบริการด้านสาธารณสุขเอ้ือต่อการพัฒนาคนพิการในชุมชน     
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการพฒันา 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓. การจัดการศึกษาในชุมชนเอื้อต่อการพัฒนาคนพิการในชุมชน           
 ๓.๑ แหล่งเรียนรู้ที่คนพิการ

สามารถเข้าถึงและได้รับ
ประโยชน์ 

ทุกครั้งจน
เป็น

แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

 ๓.๒ การแลกเปลี่ยนกับ
ชุมชน 

ทุกครั้งจน
เป็น

แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

 ๓.๓ ชุมชนเข้าร่วม
รับผิดชอบคนพิการในชุมชน 

ทุกครั้งจน
เป็น

แบบอย่าง 

บ่อยๆ บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคย 
          

คะแนนเฉลี่ย   

สรุปการจัดการศึกษาในชุมชนเอื้อต่อการพัฒนาคนพิการในชุมชน     
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รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการพฒันา 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔. เจตคติที่ดีต่อคนพิการเอื้อต่อการพัฒนาคนพิการในชุมชน           
 ๔. เจตคติที่ดีต่อเด็กพิการ

เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กพิการ
ในชุมชน 

ชุมชนมีเจต
คติท่ีดีต่อคน
พิการตาม
ลักษณะดังนี้
ทุกข้อ 
๑) สนับสนุนให้
คนพิการใน
ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
แสดงออกทาง
การเมืองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒) ส่งเสริม
ให้คนพิการ
มีส่วนร่วมใน
สวัสดิการ
ชุมชน  

ชุมชนมีเจต
คติท่ีดีต่อคน
พิการ ตาม
ข้อใดข้อหนึ่ง 
อย่างน้อย ๔ 
ข้อ ดังนี้ 
๑) สนับสนุนให้
คนพิการใน
ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
แสดงออกทาง
การเมืองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒) ส่งเสริม
ให้คนพิการ
มีส่วนร่วมใน
สวัสดิการ 

ชุมชนมีเจตคติ
ที่ดีต่อคน
พิการ ตามข้อ
ใดข้อหนึ่ง 
อย่างน้อย ๓ 
ข้อ ดังนี้ 
๑) สนับสนุนให้
คนพิการในชุมชน
มีส่วนร่วมในการ
แสดงออกทาง
การเมืองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒) ส่งเสริมให้
คนพิการมี
ส่วนร่วมใน
สวัสดิการ
ชุมชน  

ชุมชนมีเจตคติท่ี
ดีต่อคนพิการ 
ตามข้อใดข้อ
หนึ่ง อย่างน้อย 
๒ ข้อ ดังนี้ 
๑) สนับสนุนให้คน
พิการในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงออกทาง
การเมืองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒) ส่งเสริมให้
คนพิการมีส่วน
ร่วมใน
สวัสดิการชุมชน  
๓) ส่งเสริมให้
คนพิการได้ 

ชุมชนมีเจตคติ
ที่ด ี
ต่อคนพิการ
ตามข้อใดข้อ
หนึ่ง อย่าง 
น้อย ๑ ข้อ 
ดังนี้ 
๑) สนับสนุน
ให้คนพิการใน
ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
แสดงออกทาง
การเมืองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒) ส่งเสริมให้ 
คนพิการมีส่วน
ร่วมใน 

          



 

 

168 

 

รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการพฒันา 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนการพัฒนา 

(ระดับคุณภาพ) 
หลังการพัฒนา 
(ระดับคุณภาพ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

  

๓) ส่งเสริม
ให้คนพิการ
ได้พัฒนา
ตนเองใน
ด้านต่างๆ 
เช่น อาชีพ 
การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
กีฬา เป็นต้น 
๔) ส่งเสริม
การจัดตั้ง
องค์คน
พิการใน
ระดับ
ท้องถิ่น 

ชุมชน  
๓) ส่งเสริม
ให้คนพิการ
ได้พัฒนา
ตนเองใน
ด้านต่างๆ 
เช่น อาชีพ 
การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
กีฬา เป็นต้น 
๔) ส่งเสริม
การจัดตั้ง
องค์คน
พิการใน
ระดับ
ท้องถิ่น 

๓) ส่งเสริมให้
คนพิการได้
พัฒนาตนเอง
ในด้านต่างๆ 
เช่น อาชีพ 
การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
กีฬา เป็นต้น 
๔) ส่งเสริม
การจัดตั้งองค์
คนพิการใน
ระดับท้องถิ่น 
 

พัฒนาตนเองใน
ด้านต่างๆ เช่น 
อาชีพ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
กีฬา เป็นต้น 
๔) ส่งเสริมการ
จัดตั้งองค์คน
พิการในระดับ
ท้องถิ่น 

สวัสดิการ
ชุมชน  
๓) ส่งเสริมให้
คนพิการได้
พัฒนาตนเอง
ในด้านต่างๆ 
เช่น อาชีพการ
ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
กีฬา เป็นต้น 
๔) ส่งเสริม
การจัดตั้ง
องค์คน
พิการใน
ระดับ
ท้องถิ่น 

          

คะแนนเฉลี่ย   
สรุปเจตคติที่ดีต่อคนพิการเอื้อต่อการพัฒนาคนพิการในชุมชน     
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สรุปผลการประเมินความก้าวหน้าการให้บริการช่วยเหลือครอบครัว : ด้านชุมชน 

รายการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย สรุปผล 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑. สังคมและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการพัฒนาคนพิการในชุมชน     
๒. การจัดการศึกษาในชุมชนเอื้อต่อการพัฒนาคนพิการในชุมชน     
๓. บริการด้านสาธารณสุขเอ้ือต่อการพัฒนาคนพิการในชุมชน     
๔. เจตคติที่ดีต่อคนพิการเอื้อต่อการพัฒนาคนพิการในชุมชน     

  

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๑ – ๕   ผ่าน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๑ – ๔ ผ่าน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๑ - ๓ ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ ดี 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๑ - ๒ ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๐.๐ – ๑ ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)                         ผูป้ระเมิน 

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

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…



๑๗๐ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  เป็นรายละเอียดแสดงถึงตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นแนวทางหรือจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังให้
เกิดในตัวผู้เรียน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ จึงต้องค านึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยรายละเอียดตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ มีดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
๑. ร่างกายเจริญเติมโตและมีสุขนิสัยที่ดี 
    ๑.๑ ร่างกายเจริญเติบโต 

๑.๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูง  

    ๑.๒ สุขนิสัยที่ดี 
 

๑.๒.๑ ความสะอาดของเครื่องแต่งกาย 

๑.๒.๒ ความสะอาดของผิวหนัง  
๑.๒.๓ ความสะอาดของผม   
๑.๒.๔ ความสะอาดของเล็บ  
๑.๒.๕ ความสะอาดของตา   
๑.๒.๖ ความสะอาดของจมูก  
๑.๒.๗ ความสะอาดของช่องปาก  
๑.๒.๘ ความสะอาดของหู   

๒. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัด
เล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่างสัมพันธ์กัน
   

๒.๑ กล้ามเนื้อมัดใหญ่สามารถเคลื่อนไหวและท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ หรือใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ช่วยได้ 
 ๒.๒ กล้ามเนื้อมัดเล็กสามารถเคลื่อนไหวและท ากิจกรรม  
ต่าง ๆ หรือใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ช่วยได ้
๒.๓ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กสามารถใช้งานได้อย่าง
ประสานสัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือใช้วิธีการ
หรืออุปกรณช์่วยได ้

๓. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุข  และมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
    

๓.๑ บอกหรือแสดงสีหน้า ท่าทางพอใจในการท ากิจกรรม
หรืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
๓.๒ บอกหรือแสดงสีหน้า ท่าทางพอใจสิ่งของที่ตนเองชอบ 
๓.๓ บอกหรือแสดงสีหน้า ท่าทางพอใจในผลงานและ
ความส าเร็จของตนเองหรือผู้อื่น 
 

๔. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง 
และมีความรับผิดชอบ 
    

๔.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ หรือสื่อสารด้วยวิธีการอ่ืนให้
ผู้อื่นช่วยเก็บได้   
๔.๒ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ   
๔.๓ รักษาหรือไม่ท าลายสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน   
๔.๔ รู้จักและแสดงออกถึงการรอคอยตามสถานการณ์ได้   



๑๗๑ 
 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
๔.๕ แสดงการทักทาย ขอบคุณ ขอโทษตามสถานการณ์ได้    
๔.๖ รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น   
๔.๗ ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาททางสังคม  

๕. ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ 
    

๕.๑ การรับประทานอาหาร 
๕.๒ การแต่งกาย 
๕.๓ การขับถ่าย 
๕.๔ การดูแลอนามัยส่วนบุคคล 
๕.๕ การท าความสะอาดร่างกาย 

๖. สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
    

๖.๑ แสดงความอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งแวดล้อม  
๖.๒ แสดงกิริยาท่าทาง สนใจต่อสถานการณ์ต่างๆรอบตัว 

๗. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๗.๑ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น 
๗.๒ บอกหรือแสดงท่าทางพอใจในการเล่นและท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืน 
๗.๓ ปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น 

๘.  สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอ่ืนได้ 
 

๘.๑ ตอบสนองต่อเสียงเรียก ท่าทาง หรือการสัมผัสได้ 
๘.๒ สื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้และเข้าใจด้วยการใช้ภาษาหรือการ
สื่อสารด้วยวิธีอ่ืน ที่สามารถสะท้อนความต้องการและ
ความรู้สึกของตัวเองได้ 
๘.๓ รับรู้หรือปฏิบัติตามค าสั่งได้ 

๙.  มีความสามารถในการคิดและ
แก้ปัญหาได้เต็มศักยภาพ 
 

๙.๑ ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ได้ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น 

๙.๒ จ าแนก หรือจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ ที่คุ้นเคยได้ 
๙.๓ บอกหรือแสดงท่าทางขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาได้ 
๙.๔ พยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

๑๐. มีความสามารถในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้เต็มศักยภาพ 

 

๑๐.๑ เคลื่อนย้ายตัวเองด้วยวิธีการต่างๆ หรือใช้อุปกรณ์
ช่วยได้ 
๑๐.๒ ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้หรือปฏิบัติได้ด้วยวิธีการ
อ่ืน 
๑๐.๓ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือตอบสนองต่อ
กิจกรรมที่เกิดประโยชน์ได้ 
๑๐.๔ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ 
๑๐.๕ สามารถดูแลตัวเองให้ปลอดภัยหรือหลีกเลี่ยง
อันตรายที่เกิดข้ึนได้ 

 



๑๗๒ 
 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ประจ ำปีกำรศึกษำ............................. 
 

ชื่อ – สกุล……………………………………………….ประเภทควำมพิกำร.............................................. 
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ระดับคุณภำพ 
ภำคเรียนที ่

๑ ๒ 
๑ ร่างกายเจริญเติมโตและมีสุขนิสัยที่ดี   
๒ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่าง

สัมพันธ์กัน 
  

๓ ร่าเริง แจ่มใส มีความสุข และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น   
๔ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ   
๕ ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ   
๖ สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว   
๗ เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้   
๘ สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอ่ืนได้   
๙ มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เต็มศักยภาพ   

๑๐ มีความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันได้เต็มศักยภาพ   
รวม (ผลจำกภำคเรียนที่ ๒)  

ค่ำเฉลี่ย  
 

สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
        ๓ ดีเยี่ยม         ๒ ดี         ๑ ผ่าน         ๐ ไม่ผ่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 

๑. ร่ำงกำยเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยท่ีดี 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ภำคเรียนที่ 

๑ 
(คะแนน) 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

(คะแนน) 
๑.๑ ร่ำงกำยเจริญเติบโต 
      ๑.๑.๑ น้ าหนักและส่วนสูง   

  

๑.๒ สุขนิสัยท่ีดี   
     ๑.๒.๑ ความสะอาดของเครื่องแต่งกาย   
     ๑.๒.๒ ความสะอาดของผิวหนัง   
     ๑.๒.๓ ความสะอาดของผม     
     ๑.๒.๔ ความสะอาดของเล็บ    
     ๑.๒.๕ ความสะอาดของตา     
     ๑.๒.๖ ความสะอาดของจมูก   
     ๑.๒.๗ ความสะอาดของช่องปาก   
     ๑.๒.๘ ความสะอาดของหู     

รวมคะแนน   
ค่ำเฉลี่ยของคุณลักษณะ   

ระดับคุณภำพ   
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ ข้อ ๑.๑ พิจารณาโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๔๒    

๓ คะแนน  หมายความว่า  สมส่วน 
๒ คะแนน  หมายความว่า  ท้วมหรือเริ่มอ้วนหรือค่อนข้างผอม 
๑ คะแนน  หมายความว่า  อ้วนหรือผอม 
๐ คะแนน  หมายความว่า  ไม่อยู่ในกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ ข้อ ๑.๒  
๓ คะแนน  หมายความว่า  สามารถปฏิบัติหรือดูแลความสะอาดได้ด้วยตนเอง 
๒ คะแนน  หมายความว่า  สามารถปฏิบัติหรือดูแลความสะอาดได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง 
๑ คะแนน  หมายความว่า  สามารถปฏิบัติหรือดูแลความสะอาดได้โดยการกระตุ้นเตือนหรือมีผู้ช่วยเหลือ                                                                 
๐ คะแนน  หมายความว่า  ไม่สามารถปฏิบัติหรือดูแลความสะอาดของตนเองได้หรือไม่ให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 

๒. กล้ำมเนื้อส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยมีควำมแข็งแรง สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงประสำนสัมพันธ์กัน 
หรือกำรใช้กล้ำมเนื้อด้วยวิธีกำรอ่ืน รวมถึงกำรใช้อุปกรณ์ช่วยหรือทดแทน 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ภำคเรียนที่ 

๑ 
(คะแนน) 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

(คะแนน) 
๒.๑ กล้ามเนื้อมัดใหญ่สามารถเคลื่อนไหวและท ากิจกรรม ต่าง ๆ หรือใช้
วิธีการหรืออุปกรณ์ช่วยได้ 

  

๒.๒ กล้ามเนื้อมัดเล็กสามารถเคลื่อนไหวและท ากิจกรรม  ต่าง ๆ หรือใช้
วิธีการหรืออุปกรณ์ช่วยได้ 

  

๒.๓ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กสามารถใช้งานได้อย่างประสานสัมพันธ์
กันในการท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ช่วยได้ 

  

รวมคะแนน   
ค่ำเฉลี่ยของคุณลักษณะ   

ระดับคุณภำพ   
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
๓ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
๒ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง 
๑ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้โดยการกระตุ้นเตือนหรือมีผู้ช่วยเหลือ 
๐ คะแนน  หมายความว่า  ไม่ปฏิบัติ/ไม่ให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 

๓. ร่ำเริง  แจ่มใส  มีควำมสุขและมีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ภำคเรียนที่ 

๑ 
(คะแนน) 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

(คะแนน) 
๓.๑ บอกหรือแสดงสีหน้า ท่าทางพอใจในการท ากิจกรรมหรืออยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น 

  

๓.๒ บอกหรือแสดงสีหน้า ท่าทางพอใจสิ่งของที่ตนเองชอบ   
๓.๓ บอกหรือแสดงสีหน้า ท่าทางพอใจในผลงานและความส าเร็จของ
ตนเองหรือผู้อื่น 

  

รวมคะแนน   
ค่ำเฉลี่ยของคุณลักษณะ   

ระดับคุณภำพ   
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
๓ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
๒ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง 
๑ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้โดยการกระตุ้นเตือนหรือมีผู้ช่วยเหลือ 
๐ คะแนน  หมายความว่า  ไม่ปฏิบัติ/ไม่ให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 

๔. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีควำมรับผิดชอบ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ภำคเรียนที่ 

๑ 
(คะแนน) 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

(คะแนน) 
๔.๑ เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ หรือสื่อสารด้วยวิธีการอ่ืนให้ผู้อ่ืนช่วยเก็บได้     
๔.๒ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ     
๔.๓ รักษาสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน     
๔.๔ รู้จักและแสดงออกถึงการรอคอยตามสถานการณ์ได้   
๔.๕ แสดงการทักทาย ขอบคุณ ขอโทษตามสถานการณ์ได้     
๔.๖ รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น     
๔.๗ ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาททางสังคมได ้   

รวมคะแนน   
ค่ำเฉลี่ยของคุณลักษณะ   

ระดับคุณภำพ   
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
๓ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
๒ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง 
๑ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้โดยการกระตุ้นเตือนหรือมีผู้ช่วยเหลือ 
๐ คะแนน  หมายความว่า  ไม่ปฏิบัติ/ไม่ให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๗๗ 
 

๕. ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภำพ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ภำคเรียนที่ 

๑ 
(คะแนน) 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

(คะแนน) 
๕.๑ การรับประทานอาหาร   
๕.๒  การแต่งกาย   
๕.๓  การขับถ่าย   
๕.๔  การดูแลอนามัยส่วนบุคคล   
๕.๕  การท าความสะอาดร่างกาย   

รวมคะแนน   
ค่ำเฉลี่ยของคุณลักษณะ   

ระดับคุณภำพ   
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
๓ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
๒ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง 
๑ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้โดยการกระตุ้นเตือนหรือมีผู้ช่วยเหลือ 
๐ คะแนน  หมายความว่า  ไม่ปฏิบัติ/ไม่ให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

๖. สนใจต่อกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆรอบตัว 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ภำคเรียนที่ 

๑ 
(คะแนน) 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

(คะแนน) 
๖.๑ แสดงความอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งแวดล้อม   
๖.๒ แสดงกิริยาท่าทาง สนใจต่อสถานการณ์ต่างๆรอบตัว   

รวมคะแนน   
ค่ำเฉลี่ยของคุณลักษณะ   

ระดับคุณภำพ   
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
๓ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
๒ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง 
๑ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้โดยการกระตุ้นเตือนหรือมีผู้ช่วยเหลือ 
๐ คะแนน  หมายความว่า  ไม่ปฏิบัติ/ไม่ให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 
 

๗.  เล่นและท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ภำคเรียนที่ 

๑ 
(คะแนน) 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

(คะแนน) 
๗.๑  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น   
๗.๒  บอกหรือแสดงท่าทางพอใจในการเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน   
๗.๓ ปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน   

รวมคะแนน   
ค่ำเฉลี่ยของคุณลักษณะ   

ระดับคุณภำพ   
 

 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
๓ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
๒ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง 
๑ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้โดยการกระตุ้นเตือนหรือมีผู้ช่วยเหลือ 
๐ คะแนน  หมายความว่า  ไม่ปฏิบัติ/ไม่ให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

๘.  สื่อสำรด้วยภำษำหรือวิธีกำรอื่นได้   
 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ภำคเรียนที่ 

๑ 
(คะแนน) 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

(คะแนน) 
๘.๑ ตอบสนองต่อเสียงเรียก ท่าทาง หรือการสัมผัสได้   
๘.๒ สื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้และเข้าใจด้วยการใช้ภาษาหรือการสื่อสารด้วยวิธี
อ่ืน ที่สามารถสะท้อนความต้องการและความรู้สึกของตัวเองได้ 

  

๘.๓ รับรู้หรือปฏิบัติตามค าสั่งได้   
รวมคะแนน   

ค่ำเฉลี่ยของคุณลักษณะ   
ระดับคุณภำพ   

 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
๓ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
๒ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง 
๑ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้โดยการกระตุ้นเตือนหรือมีผู้ช่วยเหลือ 
๐ คะแนน  หมายความว่า  ไม่ปฏิบัติ/ไม่ให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 

๙.  มีควำมสำมำรถในกำรคิดและแก้ปัญหำได้เต็มศักยภำพ  
 

พฤติกรรมบ่งช้ี 
ภำคเรียนที่ 

๑ 
(คะแนน) 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

(คะแนน) 
๙.๑ ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ได้ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น   
๙.๒ จ าแนก หรือจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ ที่คุ้นเคยได้   
๙.๓ บอกหรือแสดงท่าทางขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาได้   
๙.๔ พยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง   

รวมคะแนน   
ค่ำเฉลี่ยของคุณลักษณะ   

ระดับคุณภำพ   
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ ๓ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

  ๒ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง 
  ๑ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้โดยการกระตุ้นเตือนหรือมีผู้

ช่วยเหลือ 
  ๐ คะแนน  หมายความว่า  ไม่ปฏิบัติ/ไม่ให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

๑๐.  มีควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันได้เต็มศักยภำพ  
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ภำคเรียนที่ 
๑ 

(คะแนน) 

ภำคเรียนที่ 
๒ 

(คะแนน) 
๑๐.๑ เคลื่อนย้ายตัวเองได้ด้วยวิธีการต่างๆหรือใช้อุปกรณ์ช่วยได ้   
๑๐.๒ ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้หรือปฏิบัติได้ด้วยวิธีการอ่ืน   
๑๐.๓ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือตอบสนองต่อกิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์ได ้

  

๑๐.๔ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้   
๑๐.๕ สามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยได้หรือหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้น
ได้ 

  

รวมคะแนน   
ค่ำเฉลี่ยของพฤติกรรมบ่งช้ี   

ระดับคุณภำพ   
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
๓ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
๒ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง 
๑ คะแนน  หมายความว่า  ปฏิบัติได้โดยการกระตุ้นเตือนหรือมีผู้ช่วยเหลือ 
๐ คะแนน  หมายความว่า  ไม่ปฏิบัติ/ไม่ให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

แบบประเมินพัฒนำกำรด้ำนกำรเจริญเติบโต 
๑.  ร่ำงกำยเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยท่ีดี  
  ๑.๑ แบบประเมินพัฒนำกำรทำงด้ำนกำรเจริญเติบโต 
 

ครั้งท่ี 
รำยกำร 

ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี....เดือน…………พ.ศ.….. 

ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี....เดือน…………พ.ศ.….. 

ครั้งท่ี๓ 
วันท่ี....เดือน…………พ.ศ.….. 

ครั้งท่ี๔ 
วันท่ี....เดือน…………พ.ศ.….. 

๑.๑ น้ าหนัก (กก.) ................. กิโลกรัม ................. กิโลกรัม ................. กิโลกรัม ................. กิโลกรัม 
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ครั้งท่ี 
รำยกำร 

ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี....เดือน…………พ.ศ.….. 

ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี....เดือน…………พ.ศ.….. 

ครั้งท่ี ……….. 
วันท่ี....เดือน…………พ.ศ.….. 

ครั้งท่ี......... 
วันท่ี....เดือน…………พ.ศ.….. 

๑.๑ ส่วนสูง (ซม.) ..........เซนติเมตร ..........เซนติเมตร ..........เซนติเมตร ..........เซนติเมตร 
 
 
 

แปลผล 

สูง
 

ค่อ
นข้

าง
สูง

 

ส่ว
นส

ูงต
าม

เก
ณฑ

 ์

ค่อ
นข้

าง
เต

ี้ย 

เต
ี้ย สูง
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นส
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ณฑ

 ์
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ค่อ
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สูง

 

ส่ว
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นข้

าง
เต

ี้ย 

เต
ี้ย สูง
 

ค่อ
นข้

าง
สูง
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เต
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เต
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พัฒนำกำรกำรเจริญเติบโต 

คร้ังท่ี 
รำยกำร 

อ้วน เร่ิมอ้วน ท้วม สมส่วน 
ค่อนข้ำง

ผอม 
ผอม 

ผลพัฒนาการการเจริญเติบโต ครัง้ที่ ๑       
ผลพัฒนาการการเจริญเติบโต ครัง้ที่ ๒       
ผลพัฒนาการการเจริญเติบโต ครัง้ที่ ๓       
ผลพัฒนาการการเจริญเติบโต ครัง้ที่ ๔       

  
 สรุปผลพัฒนำกำรกำรเจริญเติบโต ภำคเรียนที่ ๑ ................................................................... 
            (ผลจากพัฒนาการการเจริญเติบโต ครั้งที่ ๒) 
 
 สรุปผลพัฒนำกำรกำรเจริญเติบโต ภำคเรียนที่ ๒...................................................................... 
                                                                     (ผลจากพัฒนาการการเจริญเติบโต ครั้งที่๔) 



๑๘๔ 
 

 
 

 



๑๘๕ 
 

 
 
 

 



๑๘๖ 
 

 
๑.๒ แบบประเมินลักษณะสุขนิสัย 

 

คร้ังท่ี 
รำยกำร 

คร้ังท่ี ๑ 
เดือน ………… 

คร้ังท่ี ......... 
เดือน ………… 

คร้ังท่ี ……….. 
เดือน ………… 

คร้ังท่ี......... 
เดือน ………… 

ค่ำเฉลี่ย 

 ๑. ความสะอาดของเครื่องแต่งกาย      
 ๒. ความสะอาดของเล็บ      
 ๓. ความสะอาดของผม      
 ๔. ความสะอาดของห ู      
 ๕. ความสะอาดของผิวหนัง      
 ๖. ความสะอาดของช่องปาก      
 ๗. ความสะอาดของตา      
 ๘. ความสะอาดของจมูก      

ค่ำเฉลี่ยของคุณลักษณะ  
  

 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ   
๓  คะแนน หมายความว่า  สามารถปฏิบัติและดูแลความสะอาดของตนเองได้ 
๒  คะแนน หมายความว่า  สามารถปฏิบัติและดูแลความสะอาดของตนเองพอใช้ 
๑  คะแนน หมายความว่า  สามารถปฏิบัติและดูแลความสะอาดของตนเองยังไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร 
๐  คะแนน หมายความว่า  ไม่สามารถปฏิบัติและดูแลความสะอาดของตนเองได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๗ 

 

แบบสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 
ที ่

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผลการประเมิน 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑ กิจกรรมนันทนาการ 
.......................................................................................  
....................................................................................... 

    

๒ กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม 
.......................................................................................  
....................................................................................... 

    

๓ กิจกรรมทัศนศึกษา 
.......................................................................................  
.......................................................................................  

    

๔ กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
.......................................................................................  
.......................................................................................  

    

๕ กิจกรรมเสริมทักษะ 
....................................................................................... 
.......................................................................................  

    

๖ กิจกรรมอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
................................................................ ....................... 
.......................................................................................  

    

 

     
    ผลการตัดสินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

         ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 



สมุดรายงาน 
ผลการพัฒนานักเรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP.) 

และมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 
ชื่อ.............................................นามสกุล.............................................................ชื่อเล่น............................ 
เกิดวันที.่.................เดือน............................................พ.ศ. ................. อาย.ุ.................ปี ..............  เดือน 
เลขประจ าตัวนักเรียน...................................... 
ประเภทความพิการ  ………………………………………..…………………………………………………………………………..    
ชื่อผู้ปกครอง..................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................ 
ที่อยู่เลขท่ี..................หมู่ที่..............................ชื่อหมู่บ้าน........................................................................... 
ถนน/ซอย..........................ต าบล...................................อ าเภอ............................................จังหวัด...........   
รหัสไปรษณีย.์..............................โทรศัพท์........................................... 
ชื่อครูผู้รับผิดชอบ............................................................................... ต าแหน่ง ........................................ 
ชื่อผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ........................................................................................................... 
เริ่มบันทึกข้อมูลวันที่ ………… เดือน  ………………….  พ.ศ. ……………… 
สิ้นสุดการบันทึกข้อมูลวันที ่ …………. เดือน …………………..  พ.ศ.  …………….. 

 
 
 

 
 
 

 
รูปนักเรียน 

ที่อยู่ 

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

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

เรียน ผู้ปกครอง        
สมุดรายงานผลการพัฒนานักเรียนเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสื่อสารระหว่างครูผู้สอน

และผู ้ปกครองแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับตัวผู ้เร ียนตามความเป็นจริง ความคิดเห็นของท่าน         
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เพื่อครูจะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน        
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ เต็ม     
ตามศักยภาพทุกด้าน 
        ขอแสดงความนับถือ 
            
                                                             (..........................................) 
             ผู้อ านวยการ 
 

 



ค าน า 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ................................  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึ กษาพิ เศษ  ส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐาน  กระทรวงศึ กษาธิการ                           
มีกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ  ได้แก่ (๑) กลุ่มเด็กพิการรับบริการที่ศูนย์ฯแบบไป-กลับ(หมุนเวียน)  
(๒ ) ก ลุ่ ม เด็ ก พิ ก ารรั บ บ ริ ก าร เฉพ าะค รอบ ค รั วที่ บ้ าน   (๓ ) ก ลุ่ ม เด็ ก พิ ก า ร เรี ย น ร่ ว ม                                    
(๔) กลุ่มเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล  ซึ่งการให้บริการเป็นไปตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ                 
ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized Education Program: IEP)                  
เมื่อนักเรียนมีความพร้อมจะส่งต่อให้เข้าเรียนในสถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป 

สมุดรายงานผลการพัฒนานักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ                             
และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุ คคล  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ของศูนย์การศึกษาพิ เศษ                          
........................ฉบับนี้จัดท าขึ้น  เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบและผู้ปกครองทราบผลการพัฒนาของนักเรียน
ในระยะเวลา  ๑  ปีการศึกษา  หรือตามระยะเวลาที่มารับบริการ  ซึ่งสามารถน าผลการพัฒนานี้ไปใช้
ประกอบการส่งต่อนักเรียนในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป 
 
 
     ลงชื่อ.......................................................  

        (.........................................) 
    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ..................... 

   ภาคเรียนที่ ๑ วันที่ …………………………. 
 
 

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

    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ.................... 
   ภาคเรียนที่ ๒ วันที่ …………………………. 

 
 
 

 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า................................................................................................................................. ........  
สารบัญ....................................................................................................................... ...............  
๑. ข้อมูลทั่วไป  
    ๑.๑ บันทึกการเจริญเติบโตของร่างกาย..............................................................................  
    ๑.๒ ข้อมูลด้านสุขภาพ..................................................................... ...................................  
    ๑.๓ บันทึกการตรวจทันตสุขภาพ..................................................................... ..................  
๒. ผลการประเมินตามมาตรฐานการจัดการศึกษา...................................................................  
    ๒.๑ รายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ …………………  
    ๒.๒ รายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ …………………..  
๓. สรุปการประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล........................................... ....  
๔. สรุปภาพรวมผลการพัฒนารายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา.............  
๕. สรุปผลการประเมิน คุณลักษะที่พึงประสงค์.......................................................................  
๖. สรุปผลการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน........................................................................  
๗. สรุปการพัฒนาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP.) คุณลักษะที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ....................................... 

 

๘. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เรียน......................................................................................... ........  
คณะผู้จัดท า.................................................................................................................. .............  
 



บันทึกการเจริญเติบโตของร่างกาย 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 

    เพศชาย อายุ ๕ – ๑๘ ปี        เพศหญิง อายุ ๕ – ๑๘ ปี 

 
๑.  บันทึกการเจริญเติบโตของร่างกาย 

 

ค ำชี้แจง  ให้ใส่เครื่องหมาย      ลงในช่องสรุปผล 
             
            ครั้งที ่
 
  รายการ 

ครั้งที่  ๑ 
เดือนเมษายน 

ครั้งที่  ๒ 
เดือนกรกฎาคม 

ครั้งที่  ๓ 
เดือนตุลาคม 

ครั้งที่  ๔ 
เดือนมกราคม 

น้ าหนัก  (กก.)     
ส่วนสูง  (ซม.)     

ป สรุปผล ป ต ม ป ต ม ป ต ม ป ต ม 
หมายเหตุ         ป  =  ปกติ             ต  =  ต่ ากว่าเกณฑ์             ม  =  มากกว่าเกณฑ์ 
 



๒.  ข้อมูลด้ำนสุขภำพ 
 

๑. ประวัติกำรคลอด (    )      ปกต ิ    (    )      ไม่ปกต ิ  (    )     ผ่ำตัด 
๒. หมู่โลหิต   …………………………………………………………………………..………………… 
๓. กำรแพ้ยำ   …………………………………………………………………………..………………… 
๔. กำรแพ้อำหำร คือ ………………………………………………………………..……..………………. 

    วิธีกำแก้ไข………………………………………………………………………….… 
                         ………………………………………………………………………………………… 

๕. โรคประจ ำตัว  คือ ………………………………………………………………..…..…………………. 
๖. โรคที่เคยเป็น  คือ ………………………………………………………………..…..…………………. 

    ………………………………………………………………………………….….……… 
๗. ประวัติกำรเจ็บป่วยในรอบปี  

………………………………………………………….…………….………………………………………………….…….…………….
…………….…….….………………………………………………………………….……….….………………….…………………….
………….……….….………………………………………………………………….……….….……………………..…………………
…………….……….….………………………………………………………………….……….….…………………..…………………
……..……….……….….………………………………………………………………….……….….…………………………………… 

๘. กำรรับบริกำรหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

   ๑. ........................................................................  จ านวนครัง้ทีร่ับบริการ.............. 

   ๒. ........................................................................ จ านวนครัง้ที่รับบริการ.............. 

   ๓. ........................................................................ จ านวนครัง้ที่รับบริการ.............. 

   ๔. ........................................................................ จ านวนครั้งที่รับบริการ.............. 

         ๕. ..................................................................... ... จ านวนครัง้ที่รับบริการ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.  บันทึกกำรตรวจทันตสุขภำพ 

ครั้งที ่
 

เดือน  

โรคเหงือกอักเสบ โรค
ฟัน

ถำวร 
ผุ 

กำร 
ส่ง
ต่อ 

ได้รับ 
กำร 
แก้ไข 

บน ล่ำง 

สรุป ระดับ ซ้ำย หน้ำ ขวำ ซ้ำย หน้ำ ขวำ 

๑ เม.ย.            

๒ ก.ค.            

๓ ต.ค.            

๔ ม.ค.            

 
                
                 ค าชี้แจงการบันทึก 

     โรคเหงือกอักเสบ แบ่งช่องปากออกเป็น ๖ ส่วน 
            บน                             ล่าง 

 
 

   ๐ = เหงือกปกติ 
   ๑ = เหงือกอักเสบ 
   ๗ = สภาพในช่องปากที่ต้องการรักษาอย่างเร่งด่วน 
   สรุป ผลรวมที่ได้จากช่องโรคเหงือกอักเสบ (๖ ช่อง) 
   ถ้าช่องใดช่องหนึ่งหรือหลายช่องมีเลข ๗ อยู่  
   ให้สรุป = ๗ 
   ระดับ  ดูจากช่องสรุป 
          สรุป   ระดับ 
 ๐  =   ก 
 ๑-๒  =   ข7 
 ๓-๔  =   ค 
 ๕-๖  =   ง 
 ๗  =   จ 
   โรคฟันถาวรผุ 
 ๐ = ฟันถาวรไม่ผ ุ๑ = ฟันถาวรผ ุ
   การส่งต่อและได้รับการแก้ไข  
ให้ใส่เครื่องหมาย  เมื่อครูได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

      

 

หมายเหตุ 
   การส่งต่อ 
     แจ้งผู้ปกครองพานักเรียนไปพบทันตแพทย์ 
   ได้รับการแก้ไข 
     ได้รับการแก้ไข 
 X      ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
 



ระดับคุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 
 ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   (IEP) 
 
ระดับคุณภาพ 

ตามเกณฑ์ 
การพัฒนา 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ระดับดเียี่ยม ๕ 
ผู้เรียนมีการพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย                                                 
ที่ระบุไว้ใน  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป) 

ระดับดีมาก ๔ 
ผู้เรียนมีการพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย                                                 
ที่ระบุไว้ใน  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 (ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๘๐-๘๙) 

ระดับดี ๓ 
ผู้เรียนมีการพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย                                                 
ที่ระบุไว้ใน  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 (ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๗๐-๗๙) 

ระดับพอใช้ ๒ 
ผู้เรียนมีการพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย                                                 
ที่ระบุไว้ใน  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 (ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ  ๖๐-๖๙) 

ระดับปรับปรุง ๑ 
ผู้เรียนมีการพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย                                                 
ที่ระบุไว้ใน  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 (ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบสรุปการประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP.) 
 

ทักษะ 

 
เป้าหมายระยะยาว  

๑  ปี 
ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ

บุคคล (IEP) 

สรุปผลการจัดการศึกษา 
ร้อยละของ
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ทีผ่่าน 

ระดับ 
จ านวน

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม

ทั้งหมด 
(ข้อ) 

จ านวน
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ที่ผ่าน 
(ข้อ) 

จ านวน
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ทีไ่ม่ผ่าน 

(ข้อ) 
ทักษะ 
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

      

ทักษะ 
กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

      

ทักษะ 
การช่วยเหลือ
ตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน 

      

ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทาง
ภาษา 

      

ทักษะทางสังคม       
ทักษะ 
ทางสติปัญญาและ
การเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการ 

      

ทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่องฯ 

      

ทักษะ 
การด ารงชีวิต 

      

กิจกรรม 
เสริมหลักสูตร 
กิจกรรมบ าบัด 

      

 



 

ทักษะ 

 
เป้าหมายระยะยาว  ๑  

ปี 
ตามแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 

สรุปผลการจัดการศึกษา 
ร้อยละของ
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ทีผ่่าน 

ระดับ 
จ านวน

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม

ทั้งหมด 
(ข้อ) 

จ านวน
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ที่ผ่าน 
(ข้อ) 

จ านวน
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ทีไ่ม่ผ่าน 

(ข้อ) 
กิจกรรม 
เสริมหลักสูตร 
กายภาพบ าบัด 

      

กิจกรรม 
เสริมหลักสูตร 
จิตวิทยา 

      

กิจกรรม 
เสริมหลักสูตร 
ดนตรีบ าบัด 

      

กิจกรรม 
เสริมหลักสูตร 
ศิลปะบ าบัด 

      

กิจกรรม 
เสริมหลักสูตร 
เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร 

      

แผนเปลี่ยนผ่าน       

รวมจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผ่าน 
  

 



สรุปภาพรวมผลการพัฒนารายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ......................... ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 

 

ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย     ในช่องว่าง  ที่ตรงกับผลการประเมินในภาพรวมรายมาตรฐาน 
 

 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน 

ภาคเรียนที่ ๑ 
ระดับคุณภาพ 

ภาคเรียนที่ ๒ 
ระดับคุณภาพ สรุปภาพรวม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
มาก 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ดี
เยี่ยม 

ดี
มาก 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

มาตรฐานที่ ๑ 
ผู้เรียนมี
พัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของ
แต่ละบุคคล   

   

 

      

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ 
ผู้เรียนมี
พัฒนาการตามที่
ก าหนดไว้ใน
แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคลและ
แผนการ
ให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 

   

 

      

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ 
ผู้เรียนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

   

 

      

 



มาตรฐาน 

ภาคเรียนที่ ๑ 
ระดับคุณภาพ 

ภาคเรียนที่ ๒ 
ระดับคุณภาพ สรุปภาพรวม 

ดี
เยี่ยม 

ดี
มาก 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ดี
เยี่ยม 

ดี
มาก 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ 
ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

   

 

      

 

ตัวช้ีวัดที ่๑.๔ 
ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และ
จิตใจสมวัย 

   

 

      

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ 
ผู้เรียนมีวินัย
และรู้ผิดชอบ
สมวัย 

   

 

      

 

ตัวช้ีวัดที๑่.๖ 
ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาสมวัย 

   

 

      

 



สรุปผลการประเมินคุณลักษะที่พึงประสงค ์
ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ..................... ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย     ในช่องว่าง  ที่ตรงกับผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับคุณภาพ 

สรุป ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

ข้อ ๑  ร่างกายเจริญเติมโตและมีสุขนิสัยที่ดี          
ข้อ ๒  กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง 
และใช้ได้อย่างสัมพันธ์กัน 

         

ข้อ ๓  ร่าเริง แจ่มใส มีความสุข และมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น  

         

ข้อ ๔  มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมี
ความรับผิดชอบ 

         

ข้อ ๕  ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ          
ข้อ ๖  สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว          
ข้อ ๗  เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้          

ข้อ ๘  สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอ่ืนได้          

ข้อ ๙  มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เต็ม
ศักยภาพ 

         

ข้อ ๑๐  มีความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
ได้เต็มศักยภาพ 

         

ค่าเฉลี่ย  

 
ผลการตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 ๓ ดีเยี่ยม               ๒ ดี               ๑ ผ่านเกณฑ์               ๐ ไม่ผ่าน 

 

 



สรุปผลกำรประเมิน กจิกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ของ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ........................ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

 
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย     ในช่องว่าง  ที่ตรงกับผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 

 
ที ่

 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ผลกำรประเมิน 
ภำคเรียนที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๒ 

ผ่ำน ไม่
ผ่ำน 

ผ่ำน ไม่
ผ่ำน 

๑ กิจกรรมส่งเสริมนันทนาการ 
.......................................................................................  
.......................................................................................  

    

๒ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
....................................................................................... 
.......................................................................................  

    

๓ กิจกรรมทัศนศึกษา 
.......................................................................................  
.......................................................................................  

    

๔ กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
.......................................................................................  
....................................................................................... 

    

๕ กิจกรรมเสริมทักษะ 
.......................................................................................  
.................................................................................... ... 

    

๖ กิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
.......................................................................................  
.......................................................................................  

    

 

     
ผลกำรตัดสินกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 

 ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 



สรุปกำรพัฒนำตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP.) 
คุณลักษะที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
และมำตรฐำนกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ   

ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ........................... ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
  
ผลกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้            ผ่าน  ระดับ............              ไม่ผ่าน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์                 ผ่าน  ระดับ...........              ไม่ผ่าน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                      ผ่าน                               ไม่ผ่าน 

มำตรฐำนกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
 มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล   
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว          ผ่ำน          ไม่ผ่ำน 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น      ผ่ำน          ไม่ผ่ำน            
 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย         ผ่ำน          ไม่ผ่ำน 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย         ผ่ำน          ไม่ผ่ำน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ ผู้เรียนมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย   ผ่ำน          ไม่ผ่ำน 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย  ผ่ำน          ไม่ผ่ำน 
กำรด ำเนินกำร         ควรฝกึกระตุ้นพัฒนาการต่อที่ศูนย์ฯ           ชั้นเดิม            เลื่อนชั้น   

                           ควรส่งต่อโรงเรียนเรียนร่วม        ควรส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

                           ควรไดร้ับการฟื้นฟูที่บ้าน      ควรส่งต่อศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ........... 

           ลงชื่อ..................................................                    ลงชื่อ.................................................. 
                (................................................)          (................................................) 
                           ครูประจ าชั้น                                                   ผู้ปกครอง 
 
 
           ลงชื่อ..................................................                    ลงชื่อ.................................................. 
                  (.....................................)            (.......................................) 
               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ                                        ผู้อ านวยการ 



ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เรียน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

 
 

ภำคเรียนที่  ๑  (เดือนเมษำยน ๒๕๕๘ – เดือนกันยำยน ๒๕๕๘)                 
ควำมคิดเห็นของครูประจ ำชั้น ควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง 

 

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

 ลงชื่อ................................................ 
          (....................................................)                                                               
                      ครูประจ าชัน้ 

 

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

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

                       ผู้ปกครอง 

ภำคเรียนที่  ๒  (เดือนตุลำคม ๒๕๕๘ – เดือนมีนำคม ๒๕๕๙) 
ควำมคิดเห็นของครูประจ ำชั้น ควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง 

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

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

ครูประจ าชั้น 

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

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

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

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

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

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

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



คณะผู้จัดท า 
 

๑.  ...................................    ผู้อ านวยการ      ประธานกรรมการ 
๒.  ………………………………    ......................            กรรมการ 
๓.  ………………………………    ......................            กรรมการ 
๔.  ………………………………    ......................            กรรมการ 
๕.  ………………………………    ......................            กรรมการ 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
 
 

พันธกิจ 
............................................................................................................................. ....................................
.............................................................................. ...................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................
........................................................................................................................................ ......................... 
 
เป้าประสงค์ 
............................................................................................ .....................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
...................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ......................................... 
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. .................................... 
 
 



๒๐๘ 
 

สมุดรายงาน 
ผลการพัฒนานักเรียนตามแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

(IFSP) 
และมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 

ชื่อ.............................................นามสกุล.............................................................ชื่อเล่น............................ 
เกิดวันที.่.................เดือน............................................พ.ศ. ................. อาย.ุ.................ปี ................เดือน 
เลขประจ าตัวนักเรียน...................................... 
ประเภทความพิการ  ………………………………………..…………………………………………………………………………..    
ชื่อผู้ปกครอง..................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................ 
ที่อยู่เลขท่ี..................หมู่ที่..............................ชื่อหมู่บ้าน........................................................................... 
ถนน/ซอย..........................ต าบล...................................อ าเภอ............................................จังหวัด...........   
รหัสไปรษณีย.์..............................โทรศัพท์........................................... 
ชื่อครูผู้รับผิดชอบ............................................................................... ต าแหน่ง ........................................ 
ชื่อผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ........................................................................................................... 
เริ่มบันทึกข้อมูลวันที่ ………… เดือน  ………………….  พ.ศ. ……………… 
สิ้นสุดการบันทึกข้อมูลวันที ่ …………. เดือน …………………..  พ.ศ.  …………….. 

 
รูปนักเรียน 

ที่อยู่ 

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

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

เรียน ผู้ปกครอง        
แบบรายงานผลการพัฒนานักเรียนเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสื่อสารระหว่างครูผู้สอน

และผู ้ปกครองแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับตัวผู ้เรียนตามความ เป็นจริง ความคิดเห็นของท่าน        
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เพื่อครูจะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน        
ตามแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เต็มตามศักยภาพทุกด้าน 
        ขอแสดงความนับถือ 
            
                                                             (...................................) 
             ผู้อ านวยการ 
 

 



ค าน า 
 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ............................... เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีกลุ่มเป้าหมาย
ในการให้บริการ ได้แก่  (๑) กลุ่มเด็กพิการที่ รับบริการศูนย์  ฯ แบบไป -กลับ (หมุนเวียน)                     
(๒) กลุ่มเด็กพิการรับบริการเฉพาะครอบครัวที่บ้าน (๓) กลุ่มเด็กพิการเรียนร่วม  (๔) กลุ่มเด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยาบาล ซึ่ งการให้บริการเป็นไปตามความต้องการจ าเป็นพิเศษที่ก าหนดไว้                     
ในแผนให้บริการช่ วยเหลือเฉพาะครอบครัว  ( Individualized Family Service Plan :  IFSP)           
เมื่อนักเรียนมีความพร้อมจะส่งต่อให้เข้าเรียนในสถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป 

สมุดรายงานผลการพัฒนานักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ         
และแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
....................................  ฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบและผู้ปกครองทราบผลการพัฒนา       
ของนักเรียนในระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา หรือตามระยะเวลาที่มารับบริการ ซึ่งสามารถน าผล            
การพัฒนานี้ไปใช้ประกอบการส่งต่อนักเรียนในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป 
 
 
 
     ลงชื่อ.......................................................  

        (.........................................) 
    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ..................... 

   ภาคเรียนที่ ๑ วันที่ …………………………. 
 
 
 

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

    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ.................... 
   ภาคเรียนที่ ๒ วันที่ …………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 13 พ.ค. 57 

ณ รร.คุ้มภูค า จ. เชียงใหม่ 



๒๑๐ 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า......................................................................................................................................  
สารบัญ.......................................................................................................... .........................  
๑. ข้อมูลทั่วไป................................................................................. .......................................  

๑.๑ บันทึกการเจริญเติบโตของร่างกาย.................................................. ......................  
๑.๒ ข้อมูลด้านสุขภาพ..................................................................................................  
๑.๓ บันทึกการตรวจทันตสุขภาพ..................................................................................  

๒. ผลการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา...................................................................  
      ๒.๑ รายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ………………..  
      ๒.๒ รายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ………………..  
๓. แบบสรุปความก้าวหน้าการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ปีการศึกษา ๒๕๕๘......  
๔. สรุปการประเมินผลตามแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ...................................  
๕. สรุปภาพรวมผลการพัฒนารายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา.............  
๖. สรุปผลการประเมิน คุณลักษะที่พึงประสงค์......................................................................  
๗. สรุปผลการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.......................................................................  
๘. สรุปการพัฒนาตามแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ( IFSP.) คุณลักษะ             
ที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ............... 

 

๙. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เรียน...............................................................................................  
คณะผู้จัดท า.......................................................................... ..................................................  

 



บันทึกการเจริญเติบโตของร่างกาย 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 

    เพศชาย อายุ ๕ – ๑๘ ปี        เพศหญิง อายุ ๕ – ๑๘ ปี 

๑.๑.  บันทึกการเจริญเติบโตของร่างกาย 
 

ค าชี้แจง  ให้ใส่เครื่องหมาย  ๐   ลงในช่องสรุปผล 
             
            ครั้งที ่
 
  รายการ 

ครั้งที่  ๑ 
เดือนเมษายน 

ครั้งที่  ๒ 
เดือนกรกฎาคม 

ครั้งที่  ๓ 
เดือนตุลาคม 

ครั้งที่  ๔ 
เดือนมกราคม 

น้ าหนัก  (กก.)     
ส่วนสูง  (ซม.)     

ป สรุปผล ป ต ม ป ต ม ป ต ม ป ต ม 
หมายเหตุ         ป  =  ปกต ิ            ต  =  ต่ ากว่าเกณฑ์             ม  =  มากกว่าเกณฑ์ 
 



๒๑๒ 
 

๑.๒.  ข้อมูลด้านสุขภาพ 
 

๑. ประวัติการคลอด (    )      ปกต ิ    (    )      ไม่ปกต ิ  (    )     ผ่าตัด 
๒. หมู่โลหิต   …………………………………………………………………………..………………… 
๓. การแพ้ยา   …………………………………………………………………………..………………… 
๔. การแพ้อาหาร คือ       

………………………………………………………………..……..……………………. 
    วิธีกา
แก้ไข……………………………………………………………………..…….… 
                         ………………………………………………………………………………………… 

๕. โรคประจ าตัว  คือ ………………………………………………………………..…..…………………. 
๖. โรคที่เคยเป็น  คือ ………………………………………………………………..…..…………………. 

    ………………………………………………………………………………….….……… 
๗. ประวัติการเจ็บป่วยในรอบปี  

………………………………………………………….…………….………………………………………………….…….…………….
…………….…….….………………………………………………………………….……….….………………….…………………….
………….……….….………………………………………………………………….……….….……………………..…………………
…………….……….….………………………………………………………………….……….….…………………..…………………
……..……….……….….………………………………………………………………….……….….…………………………………… 

๘. การรับบริการหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

   ๑. ........................................................................ จ านวนครัง้ที่รับบริการ.............. 
   ๒. ......................................................... ............... จ านวนครัง้ที่รับบริการ.............. 
   ๓. ........................................................................ จ านวนครัง้ที่รับบริการ.............. 
   ๔. ........................................................................ จ านวนครัง้ที่รับบริการ.............. 
         ๕. ........................................................................ จ านวนครัง้ที่รับบริการ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๓.  บันทึกการตรวจทันตสุขภาพ 

ครั้งที ่
 

เดือน  

โรคเหงือกอักเสบ โรค
ฟัน

ถาวร 
ผุ 

การ 
ส่ง
ต่อ 

ได้รับ 
การ 
แก้ไข 

บน ล่าง 

สรุป ระดับ ซ้าย หน้า ขวา ซ้าย หน้า ขวา 

๑ เม.ย.            

๒ ก.ค.            

๓ ต.ค.            

๔ ม.ค.            

 
                
                 ค าชี้แจงการบันทึก 

     โรคเหงือกอักเสบ แบ่งช่องปากออกเป็น ๖ ส่วน 
            บน                             ล่าง 

 
 

   ๐ = เหงือกปกติ 
   ๑ = เหงือกอักเสบ 
   ๗ = สภาพในช่องปากที่ต้องการรักษาอย่างเร่งด่วน 
   สรุป ผลรวมที่ได้จากช่องโรคเหงือกอักเสบ (๖ ช่อง) 
   ถ้าช่องใดช่องหนึ่งหรือหลายช่องมีเลข ๗ อยู่  
   ให้สรุป = ๗ 
   ระดับ  ดูจากช่องสรุป 
          สรุป   ระดับ 
 ๐  =   ก 
 ๑-๒  =   ข 
 ๓-๔  =   ค 
 ๕-๖  =   ง 
 ๗  =   จ 
   โรคฟันถาวรผุ 
 ๐ = ฟันถาวรไม่ผ ุ๑ = ฟันถาวรผ ุ
   การส่งต่อและได้รับการแก้ไข  
ให้ใส่เครื่องหมาย  เมื่อครูได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

      

 

หมายเหตุ 
   การส่งต่อ 
     แจ้งผู้ปกครองพานักเรียนไปพบทันตแพทย์ 
   ได้รับการแก้ไข 
     ได้รับการแก้ไข 
 X      ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
 



๒๑๔ 
 

ระดับคุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 
 ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ก าหนดไว้ในแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
 
ระดับคุณภาพ 

ตามเกณฑ์ 
การพัฒนา 

ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ระดับดีเยี่ยม ๕ 
ผู้เรียนมีการพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย                                                 
ที่ระบุไว้ใน แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
(ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) 

ระดับดีมาก ๔ 
ผู้เรียนมีการพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย                                                 
ที่ระบุไว้ใน แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
 (ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ ๗๐ – ๗๙) 

ระดับดี ๓ 
ผู้เรียนมีการพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย                                                 
ที่ระบุไว้ใน แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
 (ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ ๖๐ – ๖๙) 

ระดับพอใช้ ๒ 
ผู้เรียนมีการพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย                                                 
ที่ระบุไว้ใน แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
 (ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมร้อยละ ๕๐ – ๕๙) 

ระดับปรับปรุง ๑ 
ผู้เรียนมีการพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย                                                 
ที่ระบุไว้ใน แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
 (ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐) 
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แบบสรุปความก้าวหน้าการให้บริการช่วยเหลือครอบครัว 
ชื่อ-นามสกุล................................................................................... 

๑. ด้านเด็ก 

ที ่ ด้าน รายการประเมิน 
ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา สรุป 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน  ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑. ด้านร่างกาย      

  

 ๑.๑ พัฒนาการ 1.1.1 การพัฒนาผู้เรียน 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
พัฒนาการที่คาดหวัง 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

  ๑.๑.๒ การพัฒนาผู้เรียน 
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
พัฒนาการที่คาดหวัง 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

      

  ๑.๑.๓ การพัฒนาผู้เรียน 
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
พัฒนาการที่คาดหวัง 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

      

  ๑.๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน 
ทักษะการรับรู้และการแสดง 
ออกทางภาษา 
พัฒนาการที่คาดหวัง 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 
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ที ่ ด้าน รายการประเมิน 
ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา สรุป 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน  ผ่าน ไม่ผ่าน 

  ๑.๑.๕ การพัฒนาผู้เรียน 
ทักษะทางสังคม 
พัฒนาการที่คาดหวัง 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

    

  

  ๑.๑.๖ การพัฒนาผู้เรียน 
ทักษะทางสติปัญญาและการ
เตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ 
พัฒนาการที่คาดหวัง 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

    

  

  ๑.๑.๗ การพัฒนาผู้เรียน 
ทักษะจ าเป็นเฉพาะ 
ความพิการ 
พัฒนาการที่คาดหวัง 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

    

  

  ๑.๑.๘ การพัฒนาผู้เรียน  
ด้านการเปลี่ยนผ่าน 
เป้าหมายที่ต้องการพัฒนา 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

    

  

  ๑.๑.๙.๑ กลุ่มทักษะการ
ด ารง ชีวิตประจ าวัน  
พฤติกรรมที่คาดหวัง 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

    

  

 



 
 

ที ่ ด้าน รายการประเมิน ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา สรุป 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

  ๑.๑.๙.๒ กลุ่มทักษะวิชาการ
เพ่ือการด ารงชีวิต 
พฤติกรรมที่คาดหวัง 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

      

  ๑.๑.๙.๓ กลุ่มทักษะส่วน
บุคคลและสังคม 
พฤติกรรมที่คาดหวัง 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

    

  

  ๑.๑.๙.๔ กลุ่มทักษะ 
การท างานและอาชีพ 
พฤติกรรมที่คาดหวัง 
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

    

  

 ๑.๒ บุคลิกภาพ ๑.๒.๑ การจัดทรงผม       
  ๑.๒.๒ ความสะอาดของ

ร่างกาย 
    

  

  ๑.๒.๓ การแต่งกาย       
 ๑.๓ การเจริญ  ๑.๓.๑ น้ าหนัก       
 เติบโต ๑.๓.๒ ส่วนสูง       

๒. ด้านจิตใจ-
อารมณ์ 

๒.๑ ร่าเริง แจ่มใส     
  

  ๒.๒ แสดงออกทางอารมณ์
ได้เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์ 

    
  

  ๒.๓ แสดงความรักต่อผู้อ่ืน       
๓. ด้านสังคม ๓.๑.๑ การควบคุมตนเอง       
 ๓.๑ กาลเทศะ ๓.๑.๒ การกล้าแสดงออก       
  ๓.๑.๓ ความรับผิดชอบ       
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ที ่ ด้าน รายการประเมิน ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา สรุป 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 ๓.๒ มารยาท ๓.๒.๑ แสดงความเคารพ       
  ๓.๒.๒ รูจ้ักกล่าวค าขอบคุณ 

และขอโทษ 
      

  ๓.๒.๓ รอคอยตามล าดับ 
ก่อนหลังได้ 

      

  ๓.๒.๔ รับประทานอาหาร
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 

      

  ๓.๒.๕ การชว่ยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจ าวัน 

    
  

๔. ด้านอื่นๆ 
๔.๑ จิตวิญญาณ 

 
๔.๑.๑ จิตที่เห็นแก่ผู้อื่น 

    
  

  ๔.๑.๒ ความร่วมมือ       
  ๔.๑.๓ ความมุ่งม่ันกระท าดี       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒. ด้านครอบครัวและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ด้าน รายการประเมิน ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา สรุป 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๑. สภาพครอบครัว 
๑.๑ อาชีพ/รายได้ 

 
๑.๑.๑ อาชีพของพ่อ/แม่/ 
ผู้ปกครอง 

    
  

  ๑.๑.๒ รายได้ของพ่อ/แม่/ 
ผู้ปกครอง 

    
  

 ๑.๒ ครอบครัวมี
เจตคติที่ดีต่อ
ผู้เรียน 

๑.๒.๑ ครอบครัวมีความ
คาดหวังในการพัฒนาผู้เรียน
ได้ 

    
  

  ๑.๒.๒ การดูแล เอาใจใส่       
  ๑.๒.๓ การชว่ยเหลือ  

ในการพัฒนาเด็กพิการ 
    

  

  ๑.๒.๔ เด็กพิการได้รับบริการ
ทาง 
- สาธารณสุข 
-เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
-การฝึกอาชีพ 

    

  

๒. ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้าใจ ทักษะของ 

ผู้ปกครองในการ
พัฒนาคนพิการ 

     

  

 ๒.๑ ความรู้ ความ
เข้าใจทักษะของ
ผู้ปกครองในการ 

๒.๑.๑ มีการจัดกิจกรรม
สอดคล้องตามศักยภาพ
ผู้เรียน 

    
  

 พัฒนาคนพิการ ๒.๑.๒ มีการฝึกด้วยเทคนิค/
กิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคล้องกับIFSP   

    
  

 ๒.๒ สื่อ สิ่ง
อ านวย  
ความสะดวก 

๒.๒.๑ สื่ออุปกรณ์การเรียนที่
ได้รับตามแผนการจัด
การศึกษา 

    
  

  ๒.๒.๒ สื่ออุปกรณ์การเรียนที่
ผลิตขึ้นเอง 
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ที ่ ด้าน รายการประเมิน ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา สรุป 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๓. สภาพที่อยู่อาศัย 
๓.๑ สภาพ 

 

๓.๑.๑ บริเวณภายนอกบ้าน     
  

 ที่อยู่อาศัย ๓.๑.๒ บริเวณภายในบ้าน       
 ๓.๒ สภาพ 

แวดล้อม  
การเรียนการ
สอน 

๓.๒.๑ สภาพแวดล้อม ที่
ได้รับการปรับเอ้ือต่อการ
สอน/ฝึกตาม IFSP 

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓. ด้านชุมชน 

ที ่ ด้าน รายการประเมิน ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา สรุป 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๑. สังคมและ
สิ่งแวดล้อมเอ้ือ 
ต่อการพัฒนา 
เด็กพิการใน
ชุมชน 

สังคมและสิ่งแวดล้อมเอ้ือ 
ต่อการพัฒนา 
เด็กพิการในชุมชน 

    

  

๒. บริการด้าน
สาธารณสุขเอ้ือ
ต่อการพัฒนาคน
พิการในชุมชน 

๒.๑ กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจ าปี/ 
เยี่ยมบ้าน 
 

    

  

  ๒.๒ กิจกรรม
..............................................
..............................................
.......................... 

    

  

  ๒.๓ กิจกรรม
..............................................
..............................................
.......................... 

    

  

๓. การจัดการศึกษา
ในชุมชนเอ้ือต่อ
การพัฒนาคน 

๓.๑ แหล่งเรียนรู้ที่คนพิการ
สามารถเข้าถึงและได้รับ
ประโยชน์ 

    
  

 พิการในชุมชน ๓.๒ การแลกเปลี่ยนกับชุมชน       
  ๓.๓ ชุมชนเข้าร่วม

รับผิดชอบคนพิการในชุมชน 
    

  

๔. เจตคติที่ดีต่อ 
เด็กพิการเอ้ือ 
ต่อการพัฒนา 
เด็กพิการในชุมชน 

เจตคติที่ดีต่อเด็กพิการเอ้ือ
ต่อการพัฒนาเด็กพิการใน
ชุมชน 

    

  

 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้ประเมิน 
(.............................................................................) 
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สรุปการประเมินผลตามแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว   
 

ทักษะ 

 
เป้าหมายระยะยาว  

๑  ปี 
ตามแผนให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP) 

สรุปผลการจัดการศึกษา 
ร้อยละของ
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ที่ผ่าน 

ระดับ 

จ านวน
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม
ทั้งหมด 
(ข้อ) 

จ านวน
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ที่ผ่าน 
(ข้อ) 

จ านวน
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ที่ไม่ผ่าน 

(ข้อ) 
ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ 

      

ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก 

      

ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจ าวนั 

      

ทักษะการรับรู้
และแสดงออก
ทางภาษา 

      

ทักษะทางสังคม       
ทักษะทาง
สติปัญญาและ
การเตรียมความ
พร้อมทาง
วิชาการ 

      

ทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่องฯ 

      

ทักษะการ
ด ารงชีวิต 

      

กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
กิจกรรมบ าบัด 

      

กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
กายภาพบ าบัด 

      

กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
จิตวิทยา 

      



 
 

 

ทักษะ 

 
เป้าหมายระยะยาว  

๑  ปี 
ตามแผนให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP) 

สรุปผลการจัดการศึกษา 
ร้อยละของ
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ที่ผ่าน 

ระดับ 
จ านวน

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม

ทั้งหมด 
(ข้อ) 

จ านวน
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ที่ผ่าน 
(ข้อ) 

จ านวน
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ที่ไม่ผ่าน 

(ข้อ) 
กิจกรรม 
เสริมหลักสูตร 
ดนตรีบ าบัด 

      

กิจกรรม 
เสริมหลักสูตร 
ศิลปะบ าบัด 

      

กิจกรรม 
เสริมหลักสูตร 
เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร 

      

แผนเปลี่ยนผ่าน       

รวมจ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผ่าน 
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สรุปภาพรวมผลการพัฒนารายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ...................................ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 

 

ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย     ในช่องว่าง  ที่ตรงกับผลการประเมินในภาพรวมรายมาตรฐาน 
 

 
 
 

มาตรฐาน 

ภาคเรียนที่ ๑ 
ระดับคุณภาพ 

ภาคเรียนที่ ๒ 
ระดับคุณภาพ 

สรุปภาพรวม 
ดี

เยี่ยม 
ดี

มาก ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ดี
เยี่ยม 

ดี
มาก ด ี

พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

มาตรฐานที่ ๑ 
ผู้เรียนมี
พัฒนาการเต็ม
ศักยภาพของ 
แต่ละบุคคล   

   

 

      

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ 
ผู้เรียนมี
พัฒนาการตามที่
ก าหนดไว้ใน
แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคลและแผน
ให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 

   

 

      

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ 
ผู้เรียนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

   

 

      

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ 
ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

   

 

      

 



 
 

 

มาตรฐาน 

ภาคเรียนที่ ๑ 
ระดับคุณภาพ 

ภาคเรียนที่ ๒ 
ระดับคุณภาพ 

สรุปภาพรวม 
ดี

เยี่ยม 
ดี

มาก ดี 
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ดี
เยี่ยม 

ดี
มาก ดี 

พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ 
ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และ
จิตใจสมวัย 

   

 

      

 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ 
ผู้เรียนมีวินัย
และรู้ผิดชอบ
สมวัย 

   

 

      

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๖ 
ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาสมวัย 
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สรุปผลการประเมินคุณลักษะที่พึงประสงค ์
ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ................................. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย     ในช่องว่าง  ที่ตรงกับผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับคุณภาพ 

สรุป ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

ข้อ ๑  ร่างกายเจริญเติมโตและมีสุขนิสัยที่ดี          
ข้อ ๒  กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง 
และใช้ได้อย่างสัมพันธ์กัน 

         

ข้อ ๓  ร่าเริง แจ่มใส มีความสุข และมีความรู้สึกที่ดี 
ต่อตนเองและผู้อ่ืน  

         

ข้อ ๔  มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมี
ความรับผิดชอบ 

         

ข้อ ๕  ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ          

ข้อ ๖  สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว          
ข้อ ๗  เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้          
ข้อ ๘  สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอ่ืนได้          
ข้อ ๙  มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 
ได้เต็มศักยภาพ 

         

ข้อ ๑๐  มีความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
ได้เต็มศักยภาพ 

         

ค่าเฉลี่ย  

 
ผลการตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 ๓ ดีเยี่ยม               ๒ ดี               ๑ ผ่านเกณฑ์               ๐ ไม่ผ่าน 

 

 



 
 

สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ........................................ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย     ในช่องว่าง  ที่ตรงกับผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 

 
ที ่

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผลการประเมิน 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
๑ กิจกรรมส่งเสริมนันทนาการ 

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

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

    

๒ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
.......................................................................................  
.......................................................................................  

    

๓ กิจกรรมทัศนศึกษา 
.......................................................................................  
.......................................................................................  

    

๔ กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
....................................................................................... 
.......................................................................................  

    

๕ กิจกรรมเสริมทักษะ 
.......................................................................................  
.......................................................................................  

    

๖ กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
.......................................................................................  
.......................................................................................  

    

 

     
ผลการตัดสินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 ผ่าน   ไม่ผ่าน 
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สรุปการพัฒนาตามแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP.) 
คุณลักษะที่พึงประสงค์ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
และมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ   

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ....................................... ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  
ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้            ผ่าน  ระดับ............              ไม่ผ่าน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์                 ผ่าน  ระดับ...........              ไม่ผ่าน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                      ผ่าน                               ไม่ผ่าน 

มาตรฐานการศึกษาพิเศษ 
 มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล   
         ผ่าน           ไม่ผ่าน ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
         ผ่าน             ไม่ผ่าน ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
  ผ่าน          ไม่ผ่าน ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
  ผ่าน          ไม่ผ่าน ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 
  ผ่าน          ไม่ผ่าน ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ ผู้เรียนมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย 
  ผ่าน          ไม่ผ่าน ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 
 

การด าเนินการ             ควรได้รับการฟ้ืนฟูที่บ้าน  

                               ควรฝึกกระตุ้นพัฒนาการต่อที่ศูนย์ฯ            

 ควรส่งต่อโรงเรียนเรียนร่วม               

 ควรส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

                               อ่ืน ๆ 

 
 
           ลงชื่อ..................................................                    ลงชื่อ.................................................. 
                (................................................)          (................................................) 
                           ครูประจ าชั้น                                                   ผู้ปกครอง 
 

ลงชื่อ....................................................... 
 (นางสุรัญจิต  วรรณนวล) 

ผู้อ านวยการ 
 



 
 

ความคดิเห็นเกี่ยวกบัผู้เรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
ภาคเรียนที่  ๑  (เดือน เมษายน ๒๕๕๘ – เดือน กันยายน ๒๕๕๘)                 

ความคิดเห็นของครูประจ าชั้น ความคิดเห็นของผู้ปกครอง 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

ครูประจ าชั้น 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่  ๒  (เดือน ตลุาคม ๒๕๕๘ – เดือน มีนาคม ๒๕๕๙) 

ความคิดเห็นของครูประจ าชั้น ความคิดเห็นของผู้ปกครอง 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ครูประจ าชั้น 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ผู้ปกครอง 
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คณะผู้จัดท า 
 

๑.  ...................................    ผู้อ านวยการ      ประธานกรรมการ 
๒.  ………………………………    ......................            กรรมการ 
๓.  ………………………………    ......................            กรรมการ 
๔.  ………………………………    ......................            กรรมการ 
๕.  ………………………………    ......................            กรรมการ 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... .................................................................. 
 
 

พันธกิจ 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................
......................................................................................................................................................... ........ 
 
เป้าประสงค์ 
............................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. ....................................
...................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................
................................................................................................................................ ................................. 
 
 

 



๒๓๕ 
 

 



๒๓๖ 
 

 



๒๓๗ 
 

 

 



๒๓๘ 
 

รายชื่อคณะกรรมการผูจ้ัดท า 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
๑. นางพิกุล เลียวสิริพงศ์  ข้าราชการบ านาญ 
๒. นางสาวบุษบา ตาไว  ผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุโขทัย 
๓. นายธวชั ขุริมนต์  ผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดตราด 
๔. นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน 
๕. นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๖. นางสายสุณีย์ ชโลธร  รองผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปัตตานี 
๗. นางชุติพร เหล็กค า  ครูช านาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเพชบรูณ์ 
๘. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบรูณ์ ครูช านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกระบี่ 
๙. นางอรทัย แสงทอง  ครูช านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑  
๑๐. นางมาลัย กลิ่นจ าปา  ครูช านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปทุมธานี 
๑๑. นางสุภาพร กะแก้ว   ครูช านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าพูน 
๑๒. นายอดิศักดิ์ แก้วกลาง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมหาสารคาม 
๑๓. นางวิภาว ีบุญนาค   ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าพูน 
๑๔. นางสุชาดา ปาดอน  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา 

๑๕. นางจิราพร จริยภมรกุร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 

๑๖. นางอังคณา ลิ้มกุล  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๑๗. นางสาวเบ็ญจวรรณ แสงสง่า ครผูู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 
๑๘. นายประนม มะธิปิไข  ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ 
๑๙. นางสาวรัญชนา ยะสะโน ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดหนองคาย 
๒๐. นางสาววราภรณ์ เกียรติด ารงสกุล ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ 
๒๑. นางสาวกาญจนา ค าทะวงค์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๒๒. นายอนุชา น้อยจันทร์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๒๓. นายจักรพงศ์ หมื่นสุ  ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๒๔. นางสาวสุธรีา กาวารี  พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๒๕. นางสาวกิ่งแก้ว บรรจง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย 
๒๖. นายเอกนรินทร์ สว่างกาย พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดแพร่ 
๒๗. นายวรรณธนุ วรรณกิจ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 



๒๓๙ 
 

๒๘. นางสาวสุพันณี เชิดฉัน พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
๒๙. นางสาวสุกัญญา พันธ์ชากรี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปทุมธานี 
๓๐. นางน้ าฝน ขยันดี   พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ 
๓๑. นางสาวพิมผกา รวมจิต พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๓๒. นายสมพร ผัดแก้ว  พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๓๓. นายธวชัชัย อุตสาสาร พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๓๔. นายอนุวัฒน์ นิวัติเจริญกุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๓๕. นางสาวภัทรวดี เสาร์แดน พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๓๖. นางสาวไพรศรี โคตรสุวรรณ ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี 
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