
1 

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
  การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึงการศึกษาที่ตัดให้แก่เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ (children with special needs) ทางการศึกษาแตกต่างไปจากเด็กปกติเนื่องจากมีความจากมีความ
ผิดปกติทางร่างกาย อารมณ์พฤติกรรม หรือสติปัญญา ซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่ การจัดการศึกษาให้แก่เด็กกลุ่มนี้ จึงต้องด าเนินการ
สอนโดยครูที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ มีเทคนิควิธีการสอน ที่แตกต่างไปจากเด็กปกติ การจัดเนื้อหาของ
หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอนและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับสภาพและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล เพ่ือพัฒนาให้เกิดศักยภาพสูงสุด และการจัดการศึกษาพิเศษนี้ อาจจัดเป็น
สถานศึกษาเฉพาะส าหรับเด็กท่ีมีความผิดปกติในระดับรุนแรง หรือจัดการศึกษาในโรงเรียนปกติในรูปแบบการ
เรียนร่วม ส าหรับเด็กท่ีมีระดับความผิดปกติไม่รุนแรงมาก 
  การศึกษาเพ่ือคนพิการ ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ด าเนินการตาม
ประเภทการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 ประเภทคือ 

1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
3. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
4. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว 
5. เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
6. เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม 
7. เด็กออทิสติก 
8. เด็กสมาธิสั้น 
9. เด็กพิการซ้อน 

ในการนี้ขอกล่าวถึงเด็กพิการรุนแรง ๓ ประเภท ได้แก่ เด็กออทิสติก เด็กพิการซ้อนและ เด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา  ซึ่งครูควรมีความรู้ความเข้าใจและวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละประเภท 
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กออทิสติก 
 เด็กออทิสติกหมายถึง เด็กที่มีอาการภาวะของปัญหาทางจิตเวชที่มีความผิดปกติอย่างรุนแรง มี
พัฒนาการที่ผิดปกติเกี่ยวกับอารมณ์สังคม การสื่อความหมายและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
 

การเรียนร่วมของเด็กออทิสติก 
 เด็กออทิสติกได้เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติจะท าให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงมีการเลียนแบบ 
เล่น ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับเด็กวัยเดียวกัน ซึ่งจะสามารถช่วยยกระดับสติปัญญาและพัฒนาการด้านต่างๆ 
ของเด็กออทิสติกที่ส่วนใหญ่มีความบกพร่องในเรื่องของจินตนาการ การคิดแบบนามธรรม และการใช้ชีวิต
ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม 
 การพิจารณาคัดเลือกเด็กออทิสติกเข้าเรียนร่วมนั้น ครูที่ท าหน้าที่ดูแลเด็กควรประสานงานกับ
โรงพยาบาลที่เด็กเข้ารับการรักษาหรือนักจิตวิทยาโรงเรียนเพ่ือประเมินความพร้อมของเด็ก โดยส่วนใหญ่ต้อง
ค านึงว่าเด็กต้องไม่มีภาวะปัญญาอ่อนแทรกซ้อน มีความพร้อมด้านการเรียนและพฤติกรรมในระดับที่พอจะ
เรียนได้ 
 ปัจจุบันมีการแบ่งกลุ่มเด็กออทิสติกเป็น 3 ประเภท ตามระดับอาการเพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือ
และพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมตามศักยภาพและความสามารถของเด็ก ได้แก่ 
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 กลุ่มท่ีมีความสามารถสูง กลุ่มนี้จะปรากฏอาการเพียงเล็กน้อย สามารถใช้การจัดการศึกษาเหมือน 
เด็กปกติ เพียงแต่ครูควรขจัดข้อบกพร่องที่มีและกระตุ้นความสามารถของเด็กให้เต็มที่ เสริมทักษะทางสังคม 
กิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น เช่น เด็กมีอาการสมาธิสั้น ไม่ฟังครูสอน สามารถแก้ไขได้โดยการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ
ให้เด็กท าแล้ววางเงื่อนไขว่าเมื่อท าเสร็จจึงสามารถท ากิจกรรมอ่ืนได้ 
 กลุ่มท่ีมีความสามารถระดับปานกลาง กลุ่มนี้สามารถเรียนรู้ได้ในระดับหนึ่ง แต่ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือเข้มข้นข้ึน โดยอาจต้องมีครูผู้ช่วยหรือพ่ีเลี้ยงคอยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เพราะต้องใช้เวลาใน
การสอนเสริมทักษะทางสังคมและแก้ไขข้อบกพร่องอ่ืนๆ ที่ยังมีอยู่ จะเห็นได้ว่าเด็กกลุ่มนี้เมื่อเข้าสู่ระบบ
การศึกษาปกติจะมีอายุมากกว่าเพ่ือนๆ อยู่บ้าง 
 กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องรุนแรง เด็กกลุ่มนี้จะสามารถเรียนรู้ได้หากได้รับการช่วยเหลือและกระตุ้น
พัฒนาการพ้ืนฐานทุกด้าน หลักสูตรการเรียนการสอนทางวิชาการจะไม่เน้นมากนักเพราะต้องใช้เวลาเกือบ
ทั้งหมดท าการสอนเสริมทักษะทางสังคม และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่ปิดก้ันเด็กในการเรียนรู้ 
 เมื่อพิจารณาจ าแนกนักเรียนได้ตามเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ครูสามารถน าหลักเกณฑ์มาจัดนักเรียนเข้าชั้น
เรียนซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบแตกต่างกันไป อาทิ โรงเรียนอาจจัดให้มีห้องเรียนพิเศษส าหรับเด็กออทิสติกเป็นการ
เฉพาะในโรงเรียนมีครูประจ าชั้นประมาณ 2-3 คนรับผิดชอบการสอน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนออทิสติก
สามารถเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ในบางวิชา เช่น ศิลปะ ดนตรี พลศึกษา โดยมีอาจารย์ประจ าชั้น
ติดตามเข้าไปในห้องเรียนปกติเพ่ือดูแลนักเรียนให้สามารถท ากิจกรรมตามกลุ่มเพ่ือน และไม่รบกวนการเรียน
ของนักเรียนคนอ่ืนๆ ตลอดจนการจัดรูปแบบการเรียนร่วมแบบเต็มเวลา โดยจัดนักเรียนออทิสติกเข้าเรียนใน
ห้องเรียนร่วมกับนักเรียนปกติประมาณห้องละ 2-3 คน และมีอาจารย์พิเศษคอยดูแลห้องละ 1 คน 
 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 เมื่อครูสามารถพิจารณาข้อโดดเด่น ข้อบกพร่องที่เด็กออทิสติกจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมได้แล้วนั้น 
สามารถน ามาจัดท าเป็นแผนการสอนรายบุคคล ซึ่งควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตร
การเรียนรู้ที่เด็กออทิสติกจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้วย จากนั้นน ามาก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการ สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะรายบุคคล 
โดยแผนการสอนรายบุคคลส าหรับนักเรียนออทิสติกนั้นควรพัฒนาจากความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ได้แก่ ผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น ครูการศึกษาพิเศษ ครูผู้ช่วยผู้ช านาญด้านการฝึกพูด ที่ปรึกษา นักจิตวิทยาและ
ตัวนักเรียนเอง ส่วนประกอบจ าเป็นในแผนการสอนควรประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการเรียนรู้ และ
แบบประเมินผล ข้อมูลพิเศษท่ีจะใช้สนับสนุนความต้องการของเด็ก 
 จุดประสงค์ระยะยาวและระยะสั้นควรสอดคล้องกับหลักสูตรของชั้นเรียนปกติทั่วไป และหลักสูตร
เฉพาะบุคคล เช่น การพัฒนาการติดต่อสื่อสาร ระบบประสาทการตอบรับ การเรียงล าดับเหตุการณ์ การเข้าใจ
และรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม พัฒนาทักษะทางสังคม และวิธีการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่หลากหลาย การควบคุมตนเอง เป็นต้น โดยท าเป็นแผนเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนตลอดปีการศึกษา และครูผู้สอนต้องเขียนแผนการสอนประจ าวันขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนได้ 
 
ห้องเรียนร่วมเด็กออทิสติก 
 สิ่งที่ควรค านึงในการจัดห้องเรียน ได้แก่ ขนาดของห้องเรียนควรเหมาะสมกับจ านวนของนักเรียน โดย
แบ่งพ้ืนที่ส าหรับการท ากิจกรรมกลุ่มและเดี่ยว มีพื้นที่ส าหรับการเล่น ส าหรับเด็กเล็กอาจมีห้องเตรียมความ
พร้อมเป็นสถานที่ส าหรับการเรียนตัวต่อตัว หรือใช้แยกนักเรียนที่มีอาการก้าวร้าวหรือควบคุมตนเองไม่ได้จาก
คนอ่ืนในชั้น นอกจากนั้นแล้วห้องเรียนไม่ควรเป็นห้องที่มีทางออกหลายทาง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อเด็กที่



3 

ชอบวิ่งหนีออกนอกห้อง ในส่วนพื้นที่ส าหรับท างานหรือท ากิจกรรมไม่ควรอยู่ใกล้กระจกหรือหน้าต่าง แต่ควร
อยู่ใกล้กับชั้นหรือกล่องเก็บของเพ่ือที่จะสามารถหยิบจับอุปกรณ์ได้ง่าย 
 ต าแหน่งของห้องน้ าก็เป็นสิ่งส าคัญ กล่าวคือ ไม่ควรอยู่ไกลจนเกินไปเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา
ระหว่างการเดินทางจากห้องเรียนไปห้องน้ า เพราะเด็กออทิสติกบางคนจะต้องใช้เวลาในการพักบ่อยกว่าเด็ก
ปกติ ส่วนหลอดไฟควรจัดหาหลอดไฟที่มีคุณภาพ ไม่กะพริบ เพราะเด็กออทิสติกบางคนจะทนต่อแสงกะพริบ
ไม่ได้ ทั้งนี้ ครูควรจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนโดยพยายามลดสิ่งเร้าต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการเรียนรู้ 
เช่น ถ้าเด็กชอบจ้องมองพัดลมที่หมุน ก็ควรจัดหาห้องเรียนที่ไม่ต้องใช้พัดลม การน าพรมมาปูไว้ในบริเวณที่
พักผ่อนเพ่ือก าหนดขอบเขตให้เด็กทราบว่าจะเล่นได้เฉพาะบริเวณท่ีมีพรม หรือการน าชั้นวางหนังสือแบ่งเขต
เป็นห้องปฏิบัติงานได้ เป็นต้น 
 ด้านสื่อการเรียนการสอนนั้น Indiana Resource Center for Autism แนะน าว่า ครูควรจัดหาสื่อให้
เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก โดยต้องค านึงว่าสื่อเหล่านั้นจะไม่กระทบกระเทือนการเรียนรู้
ของเด็กคนอ่ืนๆ ในห้อง สื่อการเรียนที่เหมาะกับเด็กออทิสติกควรใช้สื่อที่เด็กสามารถจับต้องและมองเห็นได้ 
เพราะเด็กออทิสติกสวนใหญ่จะมีปัญหาในการจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นนามธรรม จึงควรใช้รูปภาพหรือ
ตัวหนังสือมากกว่าค าพูด เพราะอาจจะส่งผลกระทบกับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการรับฟัง นอกจากนั้นแล้วครูยัง
ควรเลือกใช้สื่อที่มีความหลากหลาย เช่น สื่อภาพประกอบเสียง เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กอย่างได้ผล 
 กิจกรรมต่างๆ ที่เด็กออทิสติกจะได้เรียนรู้ในห้องเรียน ระยะแรกอาจเป็นกิจกรรมเพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องของเด็ก ก่อนจะพัฒนาสู่การสอนทักษะเบื้องต้นทางสังคมและเนื้อหาวิชาการต่อไป การเรียนรู้
เรื่องการเรียงล าดับเหตุการณ์ การใช้ชีวิตประจ าวัน การช่วยเหลือและดูแลตนเอง 
เป็นเรื่องที่ครูสามารถสอนร่วมไปกับการเรียนในห้องได้เพราะเป็นการด าเนินชีวิตประจ าวันของทุกคนใน
ห้องเรียน 
 นอกจากนั้ น  แล้ วครูควรหาโอกาสพาผู้ เรียน ไปท าความรู้ จั กกับสิ่ งแวดล้อมใหม่ๆ  เช่น  
การเรียนภาคสนาม การเรียนรู้ในชุมชน และเปิดโอกาสให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมหรือช่วยเหลืองานต่างๆ ของ
โรงเรียนบ้างตามสมควร 
 
การประเมินผล 
 กระบวนการประเมินผลการเรียนส าหรับนักเรียนออทิสติกที่เรียนร่วมในห้องเรียนปกติจะใช้วิธีการ
ประเมินผลที่หลากหลาย และเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียนเช่นเดียวกับนักเรียนปกติ โดยผลการ
ประเมินที่ได้จะน ามาวิเคราะห์ปัญหาและความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน เพื่อที่ผู้สอนจะสามารถค้นพบ
จุดเด่นและจุดด้อย อันจะน าไปสู่การเติมเต็มตามศักยภาพของเด็กต่อไป 
 ส าหรับนักเรียนในห้องการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กออทิสติกเป็นการเฉพาะ นักเรียนจะได้รับการ
ประเมินตามแผนการศึกษารายบุคคลหรือตามเนื้อหาที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ ส าหรับแบบทดสอบที่ใช้
ประเมินจะเหมือนกับแบบประเมินของเด็กปกติ แต่จะปรับวิธีการทดสอบให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน และ
น ามาเปรียบเทียบกับกลุ่มเพ่ือนระดับชั้นเดียวกัน ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญในการพิจารณาส่งนักเรียนเข้าเรียน
ร่วมต่อไป 
 นอกจากการประเมินด้านวิชาการ การประเมินด้านพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนต้องสังเกตนักเรียน
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เมื่อพบปัญหาต้องรีบแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทันที หากไม่ได้ผลสามารถปรึกษา
กับนักจิตวิทยาโรงเรียน เพ่ือร่วมมือกันวางแผนและปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ลดน้อยลงได้ ทั้งนี้การจัดห้องเรียนและการวางแผนการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
ออทิสติกจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ที่แตกต่างของเด็กแต่ละคนเป็นส าคัญ ซึ่งต้องอาศัยความตั้งใจจริงจากครูผู้สอนและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 
เพ่ือให้เด็กกลุ่มนี้สามารถเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและไม่เป็นภาระแก่สังคมต่อไปในอนาคต 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กพิการซ้อน 
 เด็กพิการซ้อน หมายถึง เด็กท่ีมีสภาพบกพร่องทางอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมากกว่า 1 
อย่างในบุคคลเดียวกัน เช่น เด็กปัญญาอ่อนที่สูญเสียการได้ยิน  เด็กปัญญาอ่อนที่สูญเสียการมองเห็น  เด็กท่ี
ทั้งหูหนวกและตาบอดเป็นต้น เด็กเหล่านี้อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการส่งเข้าเรียนในโครงการสอนเด็กปัญญา
อ่อน โครงการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย โครงการสอนเด็กท่ีมีการบกพร่องทางสายตา โครงการใด
โครงการหนึ่งโดยเฉพาะ โดยไม่จัดบริการทางการศึกษาและบริการด้านอื่นเพ่ิมเติม 
 
การให้ความช่วยเหลือ 
 ในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการซ้อน จะต้องยึดสภาพความบกพร่องเป็นเกณฑ์ เด็กทีมีความ
บกพร่องมากกว่า 1 ให้ยึดความบกพร่องที่รุนแรงกว่าเป็นเกณฑ์ แล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามลักษณะความนั้น
ที่กล่าวมาแล้ว เช่น เด็กมีความบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางการมองเห็น แต่ทางการบกพร่อง
ทางการได้ยินรุนแรงกว่า ก็ให้ช่วยเหลือทางการได้ยินก่อน 
 
การเรียนร่วมระหว่างเด็กพิการซ้อนกับเด็กปกต ิ
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กพิการซ้อนนั้นเป็นการจัดกิจกรรมที่ต่างจาก 
เด็กปกติโดยสิ้นเชิง เพราะเด็กบกพร่องซ้ าซ้อน มักจะพิการรุนแรง การจัดการหลักสูตรหรือแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล ก็เน้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเด็กใน 5 ประการคือ 
 1. การช่วยเหลือตนเอง ม่งเน้นให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้ เช่นการแต่งตัว การรับประทานอาหาร การ
ขับถ่าย การอาบน้ าเป็นต้น 
 2. การสื่อสาร  ฝึกให้เด็กมีทักษะในการสื่อสารกับผู้อ่ืน เช่นการทักทาย การบอกความต้องการของ
ตนเอง เป็นต้น 
 3. การเคลื่อนไหว  ฝึกให้เด็กใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีทักษะในการ
ประกอบกิจวัตรประจ าวันได้เร็วขึ้น 
 4. การปรับพฤติกรรม มุ่งขจัดหรือบรรเทาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สร้างหรือส่งเสริมพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ 
 5. พัฒนาการทางสังคม  ฝึกให้เด็กสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ การฝึก
ทักษะทางสังคม เด็กควรได้รับการฝึกทักษะในด้านต่อไปนี้ 
  5.1 การเล่น 
  5.2 การบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง 
  5.3 ทักษะในห้องเรียน 
 
การประเมินผล 
 การประเมินผล ก็จะประเมินตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 
 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กท่ีมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา 
และสติปัญญาล่าช้ากว่าปกติเมื่อวัดสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้วพบว่ามีระดับสติปัญญาต่ ากว่า
ปกติ และมีความจ ากัดทางด้านทักษะด้านการปรับตัว ทักษะการสื่อสาร ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับคือ 
 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก หรือ Severe Grade มี I,Q. ระหว่าง 0-20 
อาจพูดไม่ได้หรือออกเสียงได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องมีคนคอยดูแลใกล้ชิด  
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง หรือ Profound Grade มี I.Q. ระหว่าง 21-34-จะมี
ความสามารถในการพูดโต้ตอบ และเข้าใจความหมายน้อยมาก ช่วยเหลือตนเองเก่ียวกับกิจวัตรประจ าวันได้
บ้างแต่ต้องมีคนคอยดูแลแนะน า ไม่สามารถเรียนและประกอบอาชีพได้  
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางหรือพอฝึกได้ หรือ Moderate Grade หรือ Trainable มี 
I.Q. ระหว่าง 35-49 สามารถ เรียน อ่าน เขียน และคิดเลขได้เพียงเล็กน้อย ฝึกงานเป็นลูกมือง่ายๆ ได้แต่ต้อง
มีครูคอยดูแลและให้ค าแนะน า  
 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หรือ Mild Grade Educable มี I.Q. ระหว่าง 
50-70 ไม่สามารถเรียนตามหลักสูตรปกติแต่จะเรียนต่ ากว่าระดับชั้นจริง 2 ชั้นกว่า สามารถปรับตัวได้บ้าง 
ถ้าได้รับการสอนอ่าน เขียน ท าเลขง่ายๆ ถ้าจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษท่ีเหมาะสมให้จะพอสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตน และอยู่ในสังคมได้   
 
หลักการสอนส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 1.  พัฒน  ภาสบุตร (2531 : 612 – 614) ก าหนดหลักการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับ 50 – 70 ดังนี้ 
       1.1  ปฏิบัติต่อเด็กเหล่านี้เหมือนเด็กปกติ  โดยไม่คาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนองทาง
พฤติกรรม  หรือการปฏิบัติให้ได้ผลเท่ากับเด็กปกติ  แต่ควรให้ความเอาใจใส่โดยดูแลให้ท ากิจกรรมตั้งแต่ต้น
จนจบ  ไม่ควรปล่อยให้ท าเองตามล าพังเหมือนกับเด็กปกติมากเกินไป 
        1.2  ฝึกให้เคยชินในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง  ฝึกนิสัยที่ต้องการให้เด็กมีหรือ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  จะต้องให้เวลาในการฝึก  โดยยึดหลักค่อยเป็นค่อยไป  หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอย่าง
กะทันหัน   
ไม่ดุหรือว่ากล่าว  หรือท าโทษอย่างรุนแรง  ไม่เค่ียวเข็ญให้ท าดีเช่นเดียวกับเด็กปกติ  แต่ควรฝึกให้ท าบ่อย ๆ 
ใช้เวลาสั้น ๆ ในการฝึก  เพราะเด็กประเภทนี้มีระยะความสนใจสั้น  หรือเปลี่ยนแปลงความสนใจรวดเร็วและ
เบื่อง่าย 
        1.3  สอนให้สามารถจดจ าและท าตามได้ทันทีภายหลังทุกครั้งที่ท าการสอน เช่น การสอน
ให้มีมารยาทให้การพูดว่า  ขอบคุณ  ครูจ าต้องสร้างสถานการณ์ให้เด็กได้ใช้ค าพูดนั้นได้ทันที และต้องติดตาม
ให้ใช้ต่อไปเรื่อ ๆ อย่างสม่ าเสมอ  ถ้าเด็กลืมไม่ท าในสิ่งที่สอนไป  ครูผู้สอนจ าเป็นต้องทักท้วง  ติดตาม  หรือ
ทวงให้ท าตลอดเวลาจนกว่าจะท าได้เอง 
       1.4  สอนให้รู้จักเชื่อฟังค าสั่ง  และปฏิบัติตามข้อระเบียบในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  รู้จักการ
ขอร้องอย่างสุภาพเมื่อต้องการได้ของบางอย่าง  หรือต้องการกระท าสิ่งใด  โดยพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ญาติพ่ีน้อง  
ตลอดจนครูจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีของเด็กเหล่านี้ 
   ส าหรับการจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ 35 – 49 ใช้หลักการจัด
เช่นเดียวกับกลุ่มเด็กระดับ 50 – 70 แต่จะต่างกันตรงความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ด้วยว่า  ลืม
เร็วกว่า  เรียนรู้ได้ยาก และช้ากว่า  จึงควรมุ่งเน้นการฝึกให้ท างาน  ใช้เวลาในการฝึกฝนให้เด็กท าสิ่งที่จ าเป็น
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ในชีวิตประจ าวันด้วยตนเองให้ได้จะไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว  ญาติพ่ีน้อง  ครูผู้สอนจึงต้องมีความอดทนและ
ความพยายามสูงมาก 
 2.  วัณรุณี  คมกฤส (2531 : 312 – 313)  ก าหนดหลักการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  ดังนี้ 
      2.1   สอนสิ่งที่ถูกต้องแก่เด็กตั้งแต่เริ่มแรก 
      2.2  ให้ค าชมเชยเมื่อเด็กท าดี  แทนการใช้ค าต าหนิ 
      2.3  แก้ไขความเป็นเด็กเจ้าอารมณ์  โมโหฉุนเฉียว 
      2.4  สอนให้รู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตราย 
      2.5  ไม่ละเลยที่จะท าให้เด็กมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับความรัก  ขณะเดียวกันต้องฝึกเด็ก
อ่ืนให้มีท่าทีที่ดี  ให้โอกาสร่วมเล่นสนุกกับเด็กอ่ืน 
       2.6  เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้พลังมากที่สุด  แก้ไขการกระท าหรือแสดงท่าทางซ้ า ๆ โดยจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและโน้มน้าวให้เด็กสนใจกิจกรรมอ่ืน เมื่อเด็กแสดงท่าทีไม่พึงปราถนาหรือเด็กตกเป็นเป้า
สายตาผู้อื่น 
       2.7  ฝึกให้เด็กเรียนรู้กฏเกณฑ์ว่าสิ่งใดควรท าสิ่งใดไม่ควรท า  ตามแนวทางดังนี้ 
 1)  ยอมรับเมื่อเด็กเชื่อฟัง  ไม่ยอมรับเมื่อเด็กท าไม่ถูกต้อง 
 2)  สอนและฝึกโดยวิธีแยกแยะให้เด่นชัด 
 3)  มีความคงเส้นคงวา 
 4)  หลีกเลี่ยงการท าโทษเด็กยกเว้นกรณีที่เด็กตั้งใจท าผิดอาจท าโทษได้  โดยยึด
หลัก 
        4.1)  ท าโทษทันที  เพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่าตนถูกท าโทษเพราะอะไร 
        4.2)  ไม่แสดงอารมณ์โกรธ ให้ท าโทษเพียงให้เด็กเข้าใจว่าเด็กไม่ควรท าสิ่ง
นั้น 
       4.3)  ให้ตีมือเด็กกรณีที่เด็กไม่เข้าใจค าพูด 
        4.4)  แยกเด็กให้อยู่ล าพัง  โดยไม่ให้ความสนใจชั่วขณะหนึ่ง  แต่ต้องอยู่ใน
สายตาคร ู
        4.5)  ไม่ควรใช้เสียงดุอย่างเหี้ยมเกรียม  หรือบ่นอู้อ้ี  รวมทั้งการต าหนิ
หรือประชด  เพราะเด็กจะไม่เข้าใจ 
              5)  ให้ก าลังใจและชมเชย  ให้รางวัล  เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ดี  โดยมีหลักการดังนี้ 
        5.1)  ให้อย่างมีเหตุผล 
        5.2)  ระบุให้เด็กรู้ว่าได้รับความชมเชยเพราะอะไร  เช่น  แขวนเสื้อได้ดี  
จะได้ผลมากกว่าค าพูดว่า  เก่ง  หรือถูกต้องเพียงลอย ๆ 
        5.3)  การชมเชยต่อหน้าผู้อื่น  ท าให้เด็กมีความภูมิใจมากข้ึน 
        5.4)  ควรให้รางวัลเด็กเล็ก  อาจเป็นขนมส าหรับเด็ก  หรือผลไม้  ส่วนเด็ก
โตอาจให้การอนุญาตท าสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเป็นพิเศษ  และเมื่อให้ค ามั่นสัญญาก็จะต้องรักษาสัญญาอย่างเคร่ง
คัด 
      5.5)  การให้รางวัลแก่เด็กที่ท าดี  อาจติดดาวเมื่อเด็กท าดีแต่ละครั้งเป็น
ประจ าทุกวัน 
       2.8  ชีช้วนและกระตุ้น  สนับสนุนให้เด็กได้รับรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
     2.9  สร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่เด็กอย่างใกล้ชิด  และพยายามให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมต่าง ๆ กับเด็กปกติทั่วไป 
 



7 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 
 ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  สามารถแยกออกเป็น 3 ระดับ  คือ 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยหรือขนาดน้อย 
 เด็กกลุ่มนี้สามารถเรียนร่วมในระดับประถมศึกษาได้  และสามารถฝึกอาชีพ  และงานง่าย ๆ ได้  หรือ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้  หากเราสามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษาของ
พวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เด็กเหล่านี้ในช่วงอายุแรกเกิดจนถึง 3 ขวบ  ควรให้ได้รับการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มด้านการพัฒนาประสาทสัมผัส และด้านสติปัญญา  เมื่อถึงระยะเข้าโรงเรียน 
 การให้การศึกษาก่อนวัยเรียนแก่เด็กกลุ่มนี้  เพื่อฝึกทักษะความพร้อมในการเรียนระรวมระดับอนุบาล
และประถมศึกษา  ทักษะความพร้อมได้แก่  การนั่งและฟังครู  การแยกสิ่งเร้าทางเสียงและการเห็น  การท า
ตามค าสั่ง  การใช้ภาษา  การฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ทักษะการช่วยเหลือตนเอง  การอยู่
กับเพ่ือนเมื่อเด็กเข้าเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งแม้ว่าระดับเชาว์ปัญญาจะยังคงเท่ากับเด็กอายุ 4- 6  ปี 
การศึกษาของเด็กควรเน้นด้านภาษา  และการสร้างความคิด  ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวก่อน  เน้น
วิชาการบ้าง  ได้แก่  การอ่าน  การคิดค านวณ  และการเขียน  นอกจากนี้ควรฝึกพฤติกรรมการปรับตัวใน
สังคม  โดยปกติแล้วหลักสูตร  และการเรียนการสอนระดับนี้ควรเหมือนกับเด็กทั่ว ๆ ไป  แต่จัดให้เรียนใน
ระดับท่ีช้ากว่า 
 เมื่อเด็กข้ึนชั้นประถมศึกษาตอนปลายจะมีอายุราว  9 – 13 ปี  แต่อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ 6- 9 ปี   
การเรียนทางด้านวิชาการจะต้องเป็นวิชาการท่ีใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน เช่น  การอ่านหนังสือพิมพ์   
การฟังข่าวสาร  การซื้อของ  การอ่านสมุดโทรศัพท์  การอ่านป้ายประกาศ  หรือโฆษณา  ฉลากยา  การกรอก
ข้อความต่าง ๆ เป็นต้น 
 ในระดับมัธยมศึกษา  ควรได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการสังคม  และอาชีพให้เท่าเทียมกับการศึกษาด้าน
วิชาการ 
 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง 
 ระดับก่อนประถมศึกษา  ควรจัดการศึกษาเน้นด้านภาษา  ได้แก่  ความเข้าใจและการใช้ภาษา  และ
ความรู้ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและสัมพันธ์กับตัวเด็ก เช่น  บุคคลในครอบครัว  เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน    สถานที่ภายนอกบ้าน  ทักษะในการด ารงชีวิตประจ าวัน  เป็นต้น  การฝึกฝนดังกล่าวต้องเน้น
มากกว่าเด็กปกติ  นอกจากนี้ยังต้องใช้ผู้เชียวชาญด้านอ่ืน ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  เช่น  นักแก้ไขการพูด  นัก
กายภาพบ าบัด  ถ้าเราสามารถจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมแล้ว  เด็กเหล่านี้จะประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต
ได้มากกว่าที่เราคาดเสียอีก 
 ส่วนระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาควรเน้นด้านวิชาการในน้อยลงกว่าเด็กปกติ เน้นวิชาการท่ี
จะช่วยให้เขามีทักษะ  เพียงพอในการพ่ึงพาตนเองได้ในการท างาน  และการสังคม  หลักสูตรส าหรับเด็กโต
ควรเน้นใน 2 ด้าน คือ ด้านทักษะการช่วยเหลือตนเอง  เช่น  การอาบน้ า  การรับประทานอาหาร  การแต่งตัว  
การใช้ห้องต่าง ๆ ภายในบ้านและอาคาร  การใช้สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้  เป็นต้น  อีกด้านหนึ่งคือ  ทักษะ
ทางอาชีพ  ส่วนมากต้องเน้นทักษะการท างานในโรงงานในอารักษ์เพ่ือเตรียมเด็กส าหรับการท างานในสังคม
ต่อไป 
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การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงและรุนแรงมาก 
 แต่ก่อนนั้นการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มนี้ถูกละเลยมาตลอด  เพ่ิงมาในช่วงปี ค.ศ. 1978   
นี้เองที่เริ่มมองเห็นว่าเด็กเหล่านี้ควรได้รับการศึกษาตามสิทธิของเขาด้วย  การให้การศึกษาต้องเน้นที่ทักษะ
พ้ืนฐานเพื่อการอยู่รอด  และทักษะพ้ืนฐานในการช่วยเหลือตนเอง  ขอบข่ายของทักษะที่ควรฝึกได้แก่  การ
กระตุ้นประสาทสัมผัส  การพัฒนาประสาทสัมผัส  และการบูรณาการประสาทสัมผัส  การช่วยเหลือตนเอง  
ภาษาและการตอบสนอง  นอกจากนี้ต้องฝึกการปรับพฤติกรรมด้วย  เนื่องจากเด็กมักมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม  เช่น  นั่งโยกตัว  กดตา  ขับถ่ายไม่ถูกท่ี  เป็นต้น 
 
การช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนปกติ 
 ปัจจุบันแนวโน้มการศึกษาแต่ละประเภท  เน้นให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเรียนรวมใน
โรงเรียนปกติ  ซึ่งครูจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  เพ่ือจะท าให้เด็ก
ประสบความส าเร็จในการเรียน  ดังนี้ 
 1.  สอนเป็นล าดับขั้นตอนอย่างละเอียด  สอนช้า ๆ ไปทีละขั้น   แม้แต่งานที่ซับซ้อนก็สอนให้กับเด็ก
เหล่านี้ได้ไม่ยาก  หากสอนทีละขั้นช้า ๆ ไปตามล าดับ 
 2.  ในการเรียนรู้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ต้องให้เด็กได้ท าซ้ า  และทบทวนซ้ าแล้วซ้ าอีก  ท าให้เด็กประสบ
ผลส าเร็จ 
 3.  พยายามให้เด็กออกเสียงสิ่งที่เรียนด้วย  เนื่องจากการออกเสียงมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ของเด็กได้
ดีขึ้น 
 4.  ต้องสร้างแรงจูงให้เด็กได้เรียนรู้งานที่ใหม่  ยาก  ซับซ้อน  ไม่สามารถส่งเสริมแรงจูงใจให้กับ 
เด็กประเภทนี ้
 5. ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเนื่อง  ทั้งการประเมินที่เป็นทางการ  และไม่เป็นทางการและต้อง
เก็บบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ 
 6.  พยายามให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีเมื่อเด็กท ากิจกรรมใด ๆ การให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีเป็นแรงจูงใจ
ที่ดีในการเรียนรู้ของเด็ก  
 
กระบวนการฝึกบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  แตกต่างกับเด็กปกติอย่างไร 
 1.ต้องสอนการล้างจานอย่างเป็นขั้นตอน  และต้องมีการสาธิตให้เด็กดูจนเกิดความเข้าใจ 
 2.มีการฝึกสอนโดยให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้ปฏิบัติจริง 
 3.มีการปฏิบัติซ้ า  ท าทุกวันตอนเย็นเนื่องจากเด็กอยู่หอพัก 
 4.ต้องมีการใช้แรงเสริม 
 
องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการฝึกบุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา 
 1.การเตรียมความพร้อมทางด้านการท าความเข้าใจในขั้นตอนการล้างจาน 
 2.การให้แรงเสริมต่างๆ เช่น การถ่ายรูป การดูโทรทัศน์ การกินขนม และที่ส าคัญที่สุดคือ การให้
ค าพูดชมเชยหลังจากท่ีน้องท าได้ตามขั้นตอน 
 
วิธีการฝึกเด็ก 

1.คัดเลือกนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ห้องฝึกได้ในโรงเรียนกาวิละอนุกูล มาเข้าร่วม
โครงการ 

2.ดูถึงความพร้อมของเด็กในทักษะการล้างจาน ซึ่งที่มาร่วมโครงการสามารถท าได้เนื่องจากเด็กอยู่
หอพักในโรงเรียนจึงมีความพร้อมในทักษะการล้างจาน ครูประจ าชั้นได้กล่าวว่า “การล้างจานเป็นสิ่งที่เด็ก
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หอพักในโรงเรียนที่เรียนในระดับมัธยมสามารถท าได้ทุกคนเนื่องจากการบ้างจานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพ้ืนฐาน
ในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน” 

3.สอนเด็กล้างจานอย่างเป็นขั้นตอนโดยมีการสาธิตให้เด็กดู 2 รอบ 
4.ให้เด็กได้ทดลองปฏิบัติเองพร้อมทั้งคอยอธิบายในขั้นตอนที่เด็กไม่เข้าใจ 
5.ให้เด็กได้ปฏิบัติเองโดยไม่มีคนคอยบอก 
6.ลองจับเวลาให้เด็กท า ซึ่งเด็กสามารถท าได้เวลามากท่ีสุด ชาม10ใบใช้เวลา30วินาที โดยครูประจ า

ชั้นเป็นผู้จับเวลาตอนที่เด็กล้างจานที่หอพักในตอนเย็นของทุกวัน ซึ่งท าให้เด็กได้ฝึกฝนความช านาญในการล้าง
จานด้วยการใช้เวลาล้างจานได้ใกล้เคียงกับบุคคลปกติ 
 7.ในการฝึกก็ต้องมีการใช้แรงเสริม 
 

คุณสมบัติพิเศษท่ีเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามรถท าได้ 
1.  ร่างกายไม่มีความผิดปกติ 
2.  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้จนส าเร็จ 
3.  มีความอดทนต่องานที่ท า 
4.  มีความซื่อสัตย์ไม่ลักขโมย 
 

การประเมินผล 
เด็กท่ีมีคงามบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ซึ่งมีเชาว์ปัญญา 50-70 การประเมินผล 

ควรเป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนแต่ละคนควรมีการ
ประเมินผลจุดมุ่งหมายระยะยาว เพื่อปรับปรุงแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนแต่ละคนให้เหมาะสม 
ในการประเมินผลเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กให้มากที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้มนแผนการต่างๆมากน้อยเพียงใดและควรปรับปรุง
วัตถุประสงค์ใดบ้าง 
 ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับฝึกอบรมได้ ซึ่งมีเชาว์ปัญญา 35-49  
การประเมินผลจะต้องสอดคล้องกับแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยก าหนดจุดมุ่งหมายทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว การประเมินจะต้องเป็นไปตามจุดมุ่งหมายเหล่านั้น จุดมุ่งหมายระยะสั้นควรมีการประเมินทุกระยะ 
เช่น ทุกเดือน หรือทุกสามเดือน จุดมุ่งหมานระยะยาว ประเมินอย่างน้อยปีละครั้งและในการประเมินแต่ละ
ครั้งต้องมีข้อมูลครบถ้วน 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในรูปแบบเรียนร่วมเต็มเวลากับ
เด็กปกตินั้น ก็จัดการเรียนการสอนเหมือนปกติ เพียงแต่ครูผู้สอนที่มีเด็กพิเศษเรียนร่วมด้วยจะต้องศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะของเด็กพิเศษในชั้นเรียนให้เข้าใจ รู้วิธีการที่จะช่วยให้การช่วยเหลือ ตลอดจนความบกพร่อง
ต่างๆ ของเด็กให้เข้าใจจะได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับเด็กพิเศษแต่ละคน 
ครูผู้สอนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดเนื้อหาวิธีการสอน  ตลอดจนการวัดผลการประเมินผลขึ้นเป็นพิเศษ
ให้เหมาะสมกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละคน ซึ่งเรียกว่าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP  ) 
1. ความหมาย 
 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP  ) เป็นแผนการศึกษาที่จัดท าข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับคน
พิการแต่ละคนทีไ่ด้รับการบ่งชี้ว่าเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องหรือพิการ เป็นตัวเชื่อมส าคัญระหว่างคนพิการ
กับการศึกษาพิเศษที่คนพิการต้องการ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนที่จัดให้เฉพาะบุคคล 
2. วัตถุประสงค์ในการใช้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP  ) 
 วัตถุประสงค์ที่ใช้ ( IEP  ) มีอยู่ 2 ประการคือ 
 1. IEP  เป็นแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับคนพิการคนใดคนหนึ่ง 
โดยคณะ IEP  หรือที่ประชุมรายกรณีในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล จะมีข้อมูลในการจัดคนพิการเข้ารับ
บริการการศึกษาและบริการที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
 2. IEP  เป็นเครื่องมือในการจัดการกับกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการสอนทั้งหมด ฉะนั้น 
IEP  ที่เป็นส่วนส าคัญของกระบวนการสอนจะมีส่วนเกี่ยวข้องเก่ียวกับวิธีประเมินการสอน 
3. การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP  ) 
 การจัดท า IEP  เพ่ือประกันว่า 
 1. การศึกษาที่จัดให้กับคนพิการ  หรือคนที่มีความบกพร่องแต่ละคนนั้นเหมาะสมกับความต้องการ
พิเศษทางการเรียนรู้ของแต่ละคนนั้นหรือไม่ 
 2. เมื่อมีการก าหนดการให้บริการทางการศึกษาพิเศษใน IEP  แล้วนั้น ได้มีการให้บริการดังกล่าวจริง 
 3.มีการด าเนินการควบคุมติดตามผลการให้บริการ 
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4.ขั้นตอนการท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แจ้งให้ประชาชนทราบ 

2.การทดสอบเบือ้งต้น 

3. ส่งต่อ 

4.ขออนญุาตผู้ปกครอง 

5. ทดสอบเด็กโดยละเอียด 
ก 

6.แจ้งผลการทดสอบ 
ก 

7.ประชมุจดัท าแผน 
ก 

8. เร่ิมใช้แผน 

9.ประเมินผล 
ก 

10.ทบทวนแผนฯ 
ก 

เร่ิมต้น 

ปรับปรุง 
แผน
จดัท า 
แผนใหม่ 

ไม่ต้องการ 
การศกึษา
พเิศษ 
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5. การศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP  ) ส าหรับผู้เรียนแต่ละประเภท 
 นักเรียนที่มีความบกพร่องมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความต้องการจ าเป็นที่แตกต่างกัน เช่น
ผู้เรียนหูหนวกต้องเรียนภาษามือ  ผู้เรียนร่างกายพิการอาจต้องการกายภาพบ าบัด  ผู้เรียนตาบอดต้องเรียนรู้
อักษรเบลส์ เป็นต้น ฉะนั้นเมื่อครูและที่ประชุมเด็กรายกรณีประชุมเพ่ือเขียน IEP  จะต้องค านึงถึงความ
ต้องการจ าเป็นที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละประเภทความบกพร่อง และนอกจากนี้ยังต้องตระหนักด้วยว่า
นักเรียนแต่ละบุคคลมีความต้องการจ าเป็นแตกต่างกันอีกด้วย 
 ตัวอย่าง รายละเอียดหนึ่งใน IEP  ของนาย ประพจน์ ซึ่งเป็นคนสายตาเห็นเลือนราง ขณะนี้ก าลังศึกษา
อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 เป้าหมายระยะยาว 1ปี 
 1. เมื่อสิ้นปีการศึกษา นายประพจน์ จะอ่านสื่อที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ  โดยใช้แว่นขยาย 
                 ได้ในอัตราเร็วขึ้น บุคคลที่รับผิดชอบ : ครูสอนเสริม 
 2. เมื่อสิ้นปีการศึกษา นายประพจน์ จะท าเลขคณิตผิดน้อยลงได้ โดยใช้เครื่องคิดเลขแบบ 
                  มีเสียง ตรวจสอบแก้ไขค าตอบที่ผิด  บุคคลที่รับผิดชอบ : ครูสอนเสริม 
 3. นายประพจน์  จะเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ตามหลักสูตรก าบุคคลที่รับผิดชอบ 
 บริการศึกษาพิเศษ 
 1. นายประพจน์  จะได้รับบริการทางการศึกษาพิเศษจากครูสอนเสริม ( ตามเป้าหมายระยะยาวหนึ่ง
ปี ข้อ 1 และ 2  ) เป็นเวลา 1 คาบ / วัน ทุกวัน 
 2. ครูสอนเสริมจะให้บริการปรึกษาแนะน าแก่ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนายประพจน์ 
และจัดหาสื่อพิเศษให้นายประพจน์ ได้แก่หนังสือที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และแว่นขยาย 

ตารางการเปรียบเทียบลักษณะการสอนแบบเก่า  กับการสอนที่จัดให้มีโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP ) 

การสอนแบบเก่า การสอนโดยใช้ IEP  
1.จุดประสงค์การสอนที่ก าหนดให้ใช้ส าหรับ
ผู้เรียนทุกคนเหมือนกัน 
2.จุดเริ่มต้นในการใช้สูตรเท่ากันทุกคน 
3.อัตราความเร็วและระยะเวลาที่ใช้สอนก าหนด 
   ไว้ตายตัว 
4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจ ากัด 
5.สอนเป็นกลุ่มใหญ่ 
6.ประเมินผู้เรียนโดยใช้แบบอิงกลุ่มหรือทักษะ 

1.จุดประสงค์ในการสอนมีหลากหลายและใช้ 
    ในการตรวจสอบทักษะโดยตรง 
2.จุดเริ่มต้นในการใช้หลักสูตรต่างกัน 
3.อัตราความเร็วและระยะเวลาไม่ตายตัว ขึ้นอยู่ 
   กับผู้เรียนแต่ละคน 
4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมาก 
5.มีการจัดกลุ่มเพ่ือการสอนต่างๆ แตกต่างกัน 
   และหลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหางาน 
   หรือทักษะ 
6. ประเมินผู้เรียนโดยใช้แบบอิงเกณฑ์ 

 
แนวการจัดการเรียนการสอน 
 1. การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม อุปกรณ์การเรียนการสอนในแต่ละพฤติกรรม  ควร
ยืดหยุ่นตามเหตุการณ์สภาพแวดล้อม ความสนใจ ความต้องการที่จ าเป็น และความสามารถของผู้เรียนแต่ละ
คน 
 2. ผู้สอนควรจัดแผนการเรียนการสอนโดยผสมผสาน การสอนแบบตัวต่อตัวไปกับการสอนแบบกลุ่ม
ย่อยและแบบกลุ่มขนาดใหญ่  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ และยังคงมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่าง
เหมาะสม 
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 3. ผู้สอนควรค านึงถึงวิธีการสอนเชิงพฤติกรรมซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างค่อย
เป็นค่อยไป พร้อมทั้งเพ่ิมความม่ันใจในตัวเองขึ้น เช่น วิธีการให้แรงเสริม  การสอนแบบกระตุ้นเตือน การ
เลียนแบบ  การวิเคราะห์งาน  การตะล่อมกล่อมเกลาพฤติกรรมน าทางไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นต้น 
 4. ผู้สอนควรจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าเอาทักษะที่เรียนรู้แล้วในชั้นเรียนไปฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียนใน
สถานศึกษา หรือที่บ้านของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจ าวัน  ซึ่งมีผลส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง และด ารงชีวิตได้ 
 5. ผู้สอนควรได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  
การศึกษา  สังคมและอาชีพ  ให้เข้มาเป็นส่วนส าคัญในการวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล เช่นเดียวกับ
ผู้ปกครองของผู้เรียน 
เวลาเรียน 
 ตลอดแนวการพัฒนาหลักสูตรพิเศษฉบับนี้  ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 7 ปี แต่ละปีควรมีเวลาเรียนไม่
น้อยกว่า 40 สัปดาห์ ทั้งนี้รวมแล้วต้อง 
 ไม่ต่ ากว่า 240 ชั่วโมงส าหรบัช่วงอายุพัฒนาการ  0 – 3 ปี 
 ไม่ต่ ากว่า 360 ชั่วโมงส าหรบัช่วงอายุพัฒนาการ  3 – 5  ปี 
 ไม่ต่ ากว่า 480 ชั่วโมงส าหรบัช่วงอายุพัฒนาการ  5 – 7  ปี 
การจัดเวลาเรียนในแต่ละช่วงอายุทางพัฒนาการ ควรค านึงถึงดังนี้ 
 1. ช่วงอายุทางพัฒนาการ 0 – 3 ปี  มีเวลาเรียนในชั้นเรียนและที่บ้านต่อเนื่องกัน โดยสัปดาห์หนึ่ง
มีเวลาเรียนในชั้นอย่างน้อย 3 วัน  รวมแล้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ( วันละ 2 ชั่วโมง ) ส าหรับการสอนทักษะ
แบบตัวต่อตัว เป็นกลุ่มย่อย รวมทั้งการฝึกทางกายภาพบ าบัด 
 2. ช่วงอายุทางพัฒนาการ 3 – 5 ปี  ควรจัดเรียนในชั้นอนุบาลหรือชั้นพิเศษ  โดยสัปดาห์หนึ่งมี
เวลาเรียนในชั้นเรียนอย่างน้อย 3 วัน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ( วันละ 3 ชั่วโมง )  ส าหรับการสอน
ทักษะแบบตัวต่อตัว  เป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ซึ่งไม่นับรวมเวลาการฝึกโดยตรงจากนักบ าบัด 
 3. ช่วงอายุทางพัฒนาการ 5 – 7 ป ี ควรเรียนในชั้นเด็กเล็กเพ่ือเตรียมความพร้อม หรือชั้นพิเศษ  
โดยสัปดาห์หนึ่งมีเวลาเรียนในชั้นเรียนอย่างน้อย 4 วัน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  แต่ไม่ควรเกินกว่า 
18 ชั่วโมง ( วันละ 3 – 5 ชัว่โมง )  ส าหรับการสอนทักษะแบบตัวต่อตัว เป็นกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ ซึ่งทั้งนี้
ไม่นับรวมเวลาการฝึกโดยตรงจากนักบ าบัด 
 
การประเมินผล  
 การประเมินทักษะการเรียนตามแนวการพัฒนาหลักสูตรพิเศษฉบับนี้ เป็นการประเมินทักษะเพ่ือ
ส ารวจความสามารถข้ันพ้ืนฐานของผู้เรียน  เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนการเรียนการสอน  และเพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ร่วมกับ
ผู้ปกครองของผู้เรียน  ศึกษานิเทศก์ และ/หรือนักวิชาการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษาที่สถานศึกษานั้นสังกัด
อยู่ 
 การประเมินทักษะการเรียนของแต่ละกลุ่มทักษะนั้น  อาจกระท าเป็นสองระยะคือ ก่อนจัดแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล และภายหลังหรือปลายปีการศึกษา นอกจากนี้อาจกระท าในระหว่างการเรียนการสอน 
กล่าวคือเมื่อจะสิ้นสุดการสอนกิจกรรมแต่ละครั้งนั้น  หรือตามท่ีก าหนดในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ทั้งนี้
อาศัยการสังเกตพฤติกรรมตามพัฒนาการปกติ  การสัมภาษณ์ซักถาม  การตรวจสอบผลงานที่นักเรียนปฏิบัติ
ไว้  การทดสอบในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ประกอบกับความร่วมมือ ความมั่นใจ ช่วงความสนใจ สภาพการ
มองเห็น และสภาพการได้ยินในขณะทดสอบ 
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 การบันทึกผลที่ได้จากการประเมินทักษะการเรียน  ให้จัดรวบรวมลงในสมุดบันทึกพัฒนาการของ
ผู้เรียนแต่ละคน ( หรือจัดเป็นสมุดบันทึกพัฒนาการในชั้นเรียน )  ซึ่งผู้ที่เก่ียวข้องอาจขอท าการตรวจสอบได้
ง่าย 
 การพิจารณาผลประจ าปีเพ่ือจัดกลุ่ม เลื่อน หรือปรับชั้นเรียนให้กับผู้เรียนนั้น สถานศึกษาควรจัดท า
อย่างสม่ าเสมอ 
 
เนื้อหาสาระของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
           แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ควรประกอบด้วยเนื้อหาสาระตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ดังนี้ 
           1. ข้อมูลทั่วไป  เป็นข้อมูลเบื่องต้นเกี่ยวกับเด็ก  เช่น  ชื่อ นามสกุล  อายุ  วันเดือนปีเกิด  ที่อยู่ ชื่อ
โรงเรียน  อ าเภอ  จังหวัด  เป็นต้น 
            2. บริการที่เด็กจะได้รับ  หมายถึง บริการในทางการศึกษาและบริการที่เก่ียวข้องบริการทาง 
การศึกษาเป็นโครงการพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดให้  คือ  ระบุว่าเด็กจะได้รับการบรรจุ  เข้าศึกษาในโครงการใด
โครงการหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
                   2.1 โครงการส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
                   2.2 โครงการส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา                    
                   2.3โครงการส าหรับเด็กปัญญาอ่อน 
                   2.4โครงการส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 
                   2.5 โครงการส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ 
                   2.6โครงการส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ 
                   2.7 โครงการส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอ่ืน ๆ ที่ทางโรงเรียนเปิดบริการ  
              บริการที่เก่ียวข้อง  หมายถึง  บริการที่ทางโรงเรียนจัดควบคู่ไปกับบริการทางการศึกษาพิเศษ  
ดังนี้   การแก้ไขการพูด การบ าบัดทางกายภาพ  อาชีวบ าบัด  ดนตรีบ าบัด  พฤติกรรมบ าบัด  บริการอ่าน
หนังสือให้เด็กตาบอดฟัง  บริการล่ามส าหรับเด็กหูหนวก  บริการรับส่งนักเรียน บริการแนะแนว  และให้
ค าปรึกษา  อ่ืน ๆ 
               3.  การเรียนร่วมในชั้นปกติ  หากเป็นไปได้ควรให้เด็กมีโอกาสเรียนร่วมในชั้นปกติให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะท าได้  ดังนั้นในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  จะต้องละบุว่าจะให้เด็กเรียนร่วมในลักษณะใด  เรียนร่วม
เต็มเวลา  หรือเรียนร่วมบางเวลา  การเรียนร่วมคิดเป็นเวลาร้อยละเท่าใดของเวลาทั้งหมด  และจะให้เรียน
ร่วมในวิชาใดบางเรียนร่วมคิดเป็นเวลาร้อยละเท่าใดของเวลาทั้งหมดและจะให้เรียนร่วมในวิชาใดบ้าง   วิชา
ทักษะ( เลข  ภาษาไทย) พลศึกษา  ศิลปะ การงานพ้ืนฐานอาชีพ  ดนตรี  ลูกเสือ  เนตรนารี  และวิชาอ่ืน ๆที่
ทางโรงเรียนเปิดสอน 
               4.  ระดับความสามารถของเด็ก  ในแผนการศึกาเฉพาะบุลคล  จะต้องระบุระดับความสามารถ
ของเด็ก   มักจะพบจากผลการทดสอบในด้านต่างๆ ด้านที่ส าคัญที่ควรระบุมีดังนี้  
                   4.1 พื้นความรู้ด้านวิชาทักษะ  เช่น  การอ่าน  คณิตสาสตร์ 
                   4.2  การพูดและภาษา 
                   4.3 วุฒิภาวะทางสังคม 
                   4.4  การใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้ 
                   4.5 การเคลื่อนไหว  รวมไปถึงการเดิน  การวิ่ง  การยิบจับสิ่งของ 
                   4.6 การช่วยตนเอง 
                   4.7 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
                   4.8 การเตรียมอาชีพ 
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                 การที่ครูผู้สอนทราบความสามารถของเด็ก  จะช่วยในครูจัดเนื้อหาตลอดจนหลักสูตรที่จะใช้
สอนเด็กได้อย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของเด็กจึงจะท าให้เด็กเรียนรู้
ไดม้ากท่ีสุด 
               5 . จุดมุ่งหมายระยะยาว  โดยปกติก าหนดไว้ไม่เกิน 1 ปี  ในระยะเวลาของการเรียน 1 ปี  ครู
ต้องการให้เด็กมีทักษะและความสามารถเพ่ิมขึ้นเท่าใดควรก าหนดไว  เช่น  เด็กสามารถแต่งตัวเองได้  เด็ก
สามารถท าเลขในหนังสือแบบเรียนเลขคณิตสาสตร์ชั้น  ป  2  ได้      
                    การก าหนดจุดมุ่งหมายระยะยาวจะต้องสอดคล้องกับระดับความสามารถของเด็ก  
จุดมุ่งหมายไม่ควรก าหนดสูงเกินไป  หรือไม่ควรต่ าเกินไปจุดมุ่งหมายระยะยาวจะต้องมีการทบทวนอย่างน้อย
ปีละ  1  ครั้ง   
               6.  จุดมุ่งหมายระยะสั้น  เป็นจุดมุ่งหมายใน  1  ภาคเรียน การก าหนดจุดมุ่งหมายระยะยาว
ก าหนดว่า  เด็ก(ปัญญาอ่อน)  สามารถแต่งตัวได้  โดยไม่ต้องมีคนอ่ืนช่วยเหลือนั้น เด็กจะสามารถท าอะไรได
บ้าง     เช่น  เด็กสามารถหยิบเสื้อ  สวมเสื้อเองได้ กลัดกระดุมได้ถูกต้อง สวมกางเกงได้  และสามารถสวม
รองเท้าได้  เป็นต้น 
               7.  เกณฑ์การวัดผล  ควรมีการวัดอย่างนี้ปีละครั้ง  โดยทั่วไปแล้วจะมีการวัดผลปีละ  1  ครั้ง  
หรือมากกว่านั้น  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลคือ  เพื่อส ารวจว่าเด้กเรียนรู้ตามวัดถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้หรือไม่  การวัดผลอาจใช้แบบทดสอบมาตรฐานก็ได้หากแบบทดสอบนั้นเหมาะที่จะน ามาใช้กับเด็ก  แต่การ
วัดผลส่วนมากใช้แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น  แต่สิ่งที่ส าคัญเกี่ยวกับการวัดผลที่จะต้องก าหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคลคล  คือ เกณฑ์ในการตัดสินซึ่งจะต้องก าหนดไว้ควบคู่กันไปกับการวัดผล  เช่น 
                
                การวัดผล                                       เกณฑ์ 
1.  แบบทดสอบท่ีครุสร้างขึ้น                 1. นักเรียนตอบข้อทดสอบได้ 90% 
2.ขอสังเกตของเด็ก                             2.วันละ 5 นาทีเป็ยเวลา 5 วัน 
3.การนับของครู                             3.นักรียนกระโดดได้ 10 ครั้ง 
4.การนับของครู                             4. นักเรียนออกเสียงครบกล้ า ร ได้ถูก 9 ครั้งใน 10 ครั้ง 
5.ครูตั้งค าถาม                                   5.นักเรียนตอบได้ 100 % 
 
 การวัดผลจะช่วยให้ครูทราบความก้าวหน้าของเด็กในด้านการ้เรียนรู้   ผลการประเมินจะช่วยให้ครู
ปรับปรุงแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือช่วยในการก าหนดแผนใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
 8.ระยะเวลา ระยะเวลาหมายถึง ช่วงเวลาที่ครูน าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไปใช้  
ดังนั้นแผนการศึกษาเฉาพะบุคคลต้องก าหนดวันเริ่มต้นและวันสั่นสุด ซึ่งอาจก าหนดเป็นรายปี  
หรือก าหนดในหนึ่งภาคเรียนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
 9.การลงรายมือก ากับ แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลควรระบุผู้รับผิดชอบซึ่งอาจเป็นครูผู้สอน หรือเป็น
ขณะกรรมการที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูผู้สอน ผู้ปกครอง  
เป็นต้น 
 10.ข้อมูลอ่ืนๆ ข้อมูลอื่นๆหมายถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเด็ก ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ที่ใช้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล หากบรรจุข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ข้อมูลที่อาจจ าเป็นที่ควรได้รับ 
การบรรจุไว้ในแผนการศึกษานี้ได้แก่ ประหวัดการเจ็บป่วย รายชื่อแบบทดสอบที่ใช้ในการวินิฉัย 
เด็กการปรับพฤติกรรม  โครงการสอนรายสัปดาห์ หรือรายเดือนเป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวจะบรรจุหรือไม่บรรจุไว้
ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางดรงเรียน ส่วนข้อมูล 1-9 นั้นจ าเป็นต้องได้รับ
การบรรจุไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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ปีการศึกษา  25๖๐ 

โรงเรียน  บ้านช่อผกา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 
 

1. ชื่อนักเรียน………………………………………นามสกุล………………… เลขประจ าตัว……………….. 
เข้าเรียนชั้น…………………เมื่อ(   วัน  เดือน  ปี )…………………………………………………………. 
เกิดวันที่………..  เดือน………………พ.ศ………   เชื้อชาติ………สัญชาติ………ศาสนา……………… 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……….ตรอก / ซอย………..ถนน………..ต าบล…………อ าเภอ……………………… 
จังหวัด………………………….โทรศัพท์………………………… 
 

2.ชื่อบิดา………………………….นามสกุล………………………………อายุ…………………..ปี 
เชื้อชาติ………………………………….สัญชาติ……………………………ศาสนา…………………... 
    ยังมีชีวิตอยู่           ถึงแก่กรรม 
การศึกษา………………………………………จาก………………………………………………………. 
อาชีพ……………………………………………..ต าแหน่งหน้าที่…………………………………………สถานที่
ท างาน……………………………….โทรศัพท์……………………………………………… 
รายได้ประจ าเดือน           ต่ ากว่า  1000    บาท 
    ระหว่าง  1,001  -  3,000  บาท 
    ระหว่าง  3,001 –  5,000  บาท 
    ระหว่าง  5,001 –  7,000  บาท 
    7,000  บาทข้ึนไป 
ที่อยู่ (  ในกรณีที่ไม่ได้อยู่กับนักเรียน )…………………………………………โทรศัพท์……………….. 
 

3.ชื่อมารดา ……………………………………นามสกุล……………………………….อายุ…………..ปี 
    เชื้อชาติ……………   สัญชาติ……………………….ศาสนา …………………………………………. 

    ยังมีชีวิตอยู่           ถึงแก่กรรม 
การศึกษา………………………………………จาก………………………………………………………. 
อาชีพ……………………………………………..ต าแหน่งหน้าที่…………………………………………สถานที่
ท างาน……………………………….โทรศัพท์……………………………………………… 
รายได้ประจ าเดือน           ต่ ากว่า  1000    บาท 
    ระหว่าง  1,001  -  3,000  บาท 
    ระหว่าง  3,001 –  5,000  บาท 
    ระหว่าง  5,001 –  7,000  บาท 
    7,000  บาทข้ึนไป 
ที่อยู่ (  ในกรณีที่ไม่ได้อยู่กับนักเรียน )…………………………………………โทรศัพท์……………….. 

 
 
 

แบบกรอกประวัตนัิกเรียน 
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4 ผู้ปกครอง (  ในกรณีที่มิใช่บิดา  มารดา ) 

ชื่อ ……………………………….  นามสกุล………………………..  อายุ…………  ปี  
เชื้อชาติ…………สัญชาติ……………ศาสนา………… เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น…………………….. 
การศึกษา………………………จาก………………….. อาชีพ…………….ต าแหน่งหน้าที่……………. 
สถานที่ท างาน………………………………………..โทรศัพท์………………………………………… 
รายได้ประจ าเดือนละ  ต่ ากว่า  1,000  บาท 
     ระหว่าง  1,001  -   3,000   บาท 
     ระหว่าง   3,001 –   5,000   บาท   
     ระหว่าง   5,001  -  7,000   บาท      
     7,000  บาท  ขึ้นไป              
ที่อยู่ ………………………….ผู้อุปการะทางด้านการศึกษา  ( โปรดระบุ )…………………………… 

 5  ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ         บิดา            มารดา              บิดามารดา          
            ญาติ            บิดา  มารดา      อยู่ร่วมกัน   
             แยกกันอยู่ชั่วคราว           หย่าร้าง 
     จ านวนสมาชิกในครอบครัว………………คน  จ านวนพี่น้อง  ( รวมทั้งตัวนักเรียนด้วย ) ………..     
คน 
     เป็นชาย………………..คน       หญิง…………………..  คน  นักเรียนเป็นคนที่……………… 

 
รายชื่อพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของนักเรียนมีดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล อายุ สถานที่ศึกษาหรือท างาน 
    
    
    

  
    สถานที่พักเป็น            บ้านส่วนตัว         บ้านเช่า        แฟลต      อาคารพาณิชย์ 
                  อ่ืน   ๆ   คือ………………………….. 
 6.  ก่อนเข้าโรงเรียนนี้เคยเรยีนชั้น……………โรงเรียน………………    อ าเภอ…………… จังหวัด…………. 
      กลุ่มวิชาที่นักเรียนชอบ  (  เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย  ) 

1. ……………………………………………………….. 
2. …………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………. 
4. …………………………………………………….. 

      กิจกรรมที่เคยร่วม………………………………………………………………………………. 
      ความสามารถพิเศษ……………………………………………………………………………. 
      รางวัลหรือทุนที่นักเรียนเคยได้รับ  
  ชื่อทุน………………… พ..ศ…………ชื่อทุน…………………..………พ.ศ…………… 
  ชื่อทุน…………..……  พ.ศ………… ชื่อทุน…………………..………พ.ศ………….  
 
 



18 

๗. อุปนิสัยของนักเรียน 
……………   ช่างเล่า   ………. ไม่ช่างเล่า   ……….   ช่างพูด  
……………   กลัวคนแปลกหน้า  ……….   อยู่กับคนแปลกหน้าได้  ……….   ขี้อาย 
……………   เข้ากับผู้อ่ืนได้   ……….   ชอบเก็บตัว   ……… เปิดเผย 
……………   หวงของตัวเอง  ………..  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   ……..    ชอบหยิบของ
ของผู้อ่ืนไป 
……………   ชอบช่วยเหลือผู้อื่น  ………    เป็นของตัวเอง       …….. ซื่อสัตย์ 
……………   เอาแต่ใจตนเอง   ………    ร่าเริง    ……….   เซื่องซึม 
……………   ใจเย็น   ………..  ใจร้อน                    ……..  ชอบท าสิ่ง
ต่างๆด้วยตนเอง 
…………….  ชอบให้คนอ่ืนช่วยท า   ………. ใจคอหนักแน่น   ……….   ใจน้อย 
…………….  ชอบออกไปเล่น  ……….   ชอบดูโทรทัศน์   ………… ชอบช่วยงาน
บ้าน 
…….……    เกียจคร้าน   ……….   พูดตะโกน    …………  พูดตะคอก 
…………     พูดจาไพเราะ   ……….   ตามใจเพื่อน      …………  รับฟังเหตุผล 
…………     ชอบเถียงด้วยเหตุผล
 อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………………… 
 8.  สุขภาพของนักเรียน    แข็งแรง   ไม่แข็งแรง 
  โรคประจ าตัว……………………………………………………………………………………..……………. 
  เคยได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงคือ……………………………………………………………………………… 
  สิ่งที่นักเรียนแพ้   (  ยา   อาหาร  หรืออ่ืนๆ  โปรดระบุ )……………………………………… 
  อาการที่แพ้คือ………………………………………………………………..     

           การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่โรงเรียนต้องทราบ………………………………………………………………. 
      

(ลงชื่อ)………………………………………….   ผู้กรอกข้อความ 
         (……………………………………..) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………….   ผู้กรอกข้อความแทน 
         (……………………………………..) 
 
 ((ลงชื่อ)………………………………………….   ผู้ปกครอง 
         (……………………………………..) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………….   ครูประจ าชั้น 
         (……………………………………..) 

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

หมายเหตุ  ในกรณีที่นักเรียนเป็นผู้กรอกข้อความ   ขอให้ผู้ปกครองลงนามก ากับ
ด้วย 
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แบบเก็บข้อมูลนักเรียน 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน 

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

ชื่อนักเรียน………………………………………………………..เพศ……………………………………… 
เกิดวันที่………………………………………..พ.ศ………………………………… 
ชื่อผู้ปกครอง……………………………………………..ความสัมพันธ์กับเด็ก……………………………………. 
ที่อยู่บ้านเลขที่…………ซอย………ถนนต าบล…………….อ าเภอ………….จังหวัด………………………….. 
รหัสไปรษณีย์ ………………..โทรศัพท์…………………………………….. 
ชื่อโรงเรียน………………………………อ าเภอ…………………………..จังหวัด…………………………….. 
 
2.  ระดับสติปัญญา     (  I Q )……………………………………. 
 
3.  ข้อมูลทางการแพทย์ 
 เด็กเจ็บป่วยเป็นโรค……………………………………………………………………………………… 

เด็กจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างไรบ้าง………………………………………………………………… 
 

4 ปัญหาของเด็ก  จงบอกว่าเด็กมีปัญหาอย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๕. นักเรียนได้รับการคัดกรองระบุประเภทความพิการ โดยใช้เอกสารข้อใดต่อไปนี้ 
  แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประเภท...............................................................................  
  ใบรับรองแทพย์ โดยโรงพยาบาล................................. ระบุชื่อแพทย์....................................... 
        วันที่ออกใบรับรองแพทย์ .................................... ระบุประเภทความพิการ..................................... 
  บัตรคนพิการ เลขท่ี............................................. วันที่ออกบัตร...................................................... 
     ออกโดย.............................................................. ระบุประเภทความพิการ..................................... ... 
เด็กได้รับการตัดสินว่าเป็นเด็กประเภทใด ( โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องว่างด้านหน้า ของข้อนั้น) 

………….. ๕.1  เด็กปัญญาอ่อนเรียนได้   ……….. ๕.2  เด็กปัญญาอ่อนฝึกได้ 
………….  ๕.3  เด็กหูตึง    ……….. ๕.4   เด็กหูหนวก 
………….. ๕.5 เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้   ……….. ๕.6  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
………….. ๕.7  เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม  ………... ๕.8  เด็กกออทิสติก 
…………  ๕.9 เด็กท่ีมีความบกพร่องซ้ าซ้อน  ………… ๕.10  อ่ืนๆ 

๖.ควรได้รับการเรียนร่วมในลักษณะใด (โปรดใส่เครื่องหมาย /  หน้าข้อนั้น ) 
…………  ๖.1   ชั้นเรียนรวมเต็มเวลา   …………๖.2  ชั้นปกติและให้ค าแนะน า 
…………  ๖.3   ชั้นปกติและสอนซ่อมเสริม  ……….. ๖.4  ห้องเสริมวิชาการ 
…………  ๖.5   ชั้นพิเศษ เต็มเวลา   …………๖.6  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
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๗.บริการที่เกี่ยวข้องเด็กควรได้รับบริการหรือการบ าบัดประเภทใดบ้างโปรดใส่เครื่องหมาย/ได้มากกว่า 1 
ช่อง 
      …………  ๗.1  การให้ค าแนะน าปรึกษา  …………  ๗.2  กิจกรรม 
      …………. ๗.3  การแก้ไขการพูด   …………  ๗.4  การอ่านหนังสือให้ฟัง 
       ………… ๗.5  กายภาพบ าบัด    …………. ๗.6  ล่ามภาษามือ 
       ………… ๗.7  การสอนซ่อมเสริม   …………. ๗.8  ดนตรีบ าบัด 
๘. ความสามารถของเด็ก  
 เด็กมีความสามารถในด้านต่อไปนี้เพียงใด  โปรดบรรยาย  หากครูได้ทดสอบด้วยแบบทดสอบมารตร
ฐานโปรดบอกชื่อแบบทดสอบด้วย 

๘.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 4 3 2 1  
1 สาระที่ ๑ การอ่าน          
2 สาระที่ ๒    การเขียน          
3 สาระที่ ๓     

การฟัง การดู และการพูด 
         

4 สาระที่ ๔     
หลักการใช้ภาษาไทย 

         

5 สาระที่ ๕     
วรรณคดีและวรรณกรรม 

         

รวม          
ค่าเฉี่ย    

 

 ๘.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หมายเหตุ 
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 4 3 2 1  
1 สาระที่ ๑ จ านวนและการ

ด าเนินการ 
         

2 สาระที่ ๒  การวัด          
3 สาระที่ ๓  เรขาคณิต          
4 สาระที่ ๔  พีชคณิต          
5 สาระที่ ๕  การวิเคราะห์ข้อมูล

และความน่าจะเป็น 
         

๖ สาระที่ ๖ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

         

รวม          
ค่าเฉี่ย    
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๘.๓ ด้านการช่วยเหลือตนเอง……………………………………………………………………………………………… 
 

 ๘.๔ ด้านการเคลื่อนไหว……………………………………………………………………………………………………… 
 

๘.๕ ด้านพฤติกรรม……………………………………………………………………………………………..…………….. 
 

 ๘.๖ความสามารถอื่นๆ………………………………..…………………………………………………………………….. 

 ๘.๗  ภาษาถิ่นของเด็ก…………………………………………………………………………………..………………… 
เกี่ยวกับการเรียน 

1. นักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยๆ  จนเป็นที่น่าสังเกต มีจ านวน…………คน  ได้แก่ 
1………………………………………………………. 
2……………………………………………………… 
3……………………………………………………… 
4…………………………………………………….. 
5…………………………………………………… 

2. นักเรียนที่มาสายเป็นประจ าจนเป็นที่น่าสังเกต  มีจ านวน………….  คน ได้แก่ 
1……………………………………   2………………………………………………….. 
3………………………………….. 4………………………………………………….. 
5……………………………………………………………………………………………. 

3. นักเรียนที่หลับในชั้นสังเกตได้มี  ……………….  คน 
1………………………………………2.………………………………………………… 
3…………………………………… 4……………………………………………….. 

4. นักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียน  ไม่ร่วมกิจกรรม……………….  คน  ได้แก่ 
1…………………………………. 2…………………………………………………. 
3………………………………… 4……………………………………………….. 

5. นักเรียนที่ไม่ส่งการบ้านบ่อยๆ  ที่สังเกตได้มี  ……………….   คน  ได้แก่ 
1…………………………………….. 2………………………………………………… 
3……………………………………. 4…………………………………………………. 

6. นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้  มี……………..  คน  ได้แก ่
1………………………………… 2………………………………………………… 
3………………………………… 4………………………………………………… 
5…………………………………. 5…………………………………………………. 
6…………………………………. 7………………………………………………… 

7. นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา  หู  แลละการพูดการเขียนหนังสือ  
มีจ านวน  …… คน 
1……………………………………..    มีปัญหาเกี่ยวกับ……………………….. 
2…………………………………….  มีปัญหาเกี่ยวกับ……………………….. 
3…………………………………….  มีปัญหาเกี่ยวกับ………………………. 
4……………………………………  มีปัญหาเกี่ยวกับ……………………… 
5. ………………………………….  มีปัญหาเกี่ยวกับ……………………… 
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เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
1. นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเงินซื้ออาหารรับประทาน  มี……….  

คน 
1…………………………………… 2……………………………………………… 
3………………………………… 4……………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………….. 

2. นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเครื่องแต่งกายมี……………  คน  
1…………………………………. 2………………………………………………… 
3……………………………….. 4……………………………………………….. 

3. นักเรียนที่มีปญัหาเกี่ยวกับการขาดอุปกรณ์การเรียนมี…………..  คน 
1………………………………….. 2……………………………………………… 
3…………………………………. 4………………………………………………. 

ความเป็นอยู่ทางบ้าน 
  เท่าท่ีครูสังเกตและได้รับทราบมา  นักเรียนที่มีปัญหาความเป็นอยู่ทางบ้านมี…………..  คน 
         1……………………………….. ลักษณะของปัญหา……………………………. 
          2……………………………… ลักษณะชองปัญหา…………………………….. 
         3………………………………. ลักษณะของปัญหา…………………………… 
         4………………………………. ลักษณะของปัญหา………………………….. 
         5.  …………………………… ลักษณะของปัญหา…………………………. 
เกี่ยวกับสุขภาพ 
  นักเรียนที่มปีัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ  เช่นเป็นหวัดเสมอๆมี………….  คน 

1…………………………………… 2…………………………………………………. 
3………………………………… 4……………………………………………….. 

           นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องเสมอๆ เช่น  ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสียบ่อยๆมี…..คน 
       1……………………………………… 2…………………………………………….. 
       3……………………………………… 4……………………………………………. 
           นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ  เช่น มักอ่อนเพลีย  มีเหงื่อซึมตามฝ่ามือ  ฝ่าเท้ามี…….คน 
       1………………………………… 2……………………………………………  
                    3………………………………… 4……………………………………… 
   นักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องระบบอวัยวะการเปล่งเสียง  เช่นพูดไม่ชัด  ออกเสียงสระ                            
พยัญชนะบางตัวไม่ชัด ไม่ถูกต้อง  ……….  คน 

      1………………………………… 2…………………………………………….. 
      3………………………………. 4………………………………………….. 

  นักเรียนที่มีปัญหาในช่องปากเป็นประจ า  เช่นปวดฟัน  เหงือกบวม  เลือดออกตามไรฟัน 
       1…………………………………… 2………………………………………… 
       3…………………………………… 4……………………………………………       
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  นักเรียนที่ผิดปกติเกี่ยวกับเส้นผมและผิวหนัง เช่น  เหา  กลาก เกลื้อน 
        1………………………………….. 2………………………………………………. 
                 3…………………………………. 4………………………………………………. 
             นักเรียนที่มีความพิการต่างๆ  ทางร่างกาย  มี…………………..  คน 
        1………………………………….. 2……………………………………………….. 
                 3………………………………. 4………………………………………………..  
            นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ…………..  คน 
       1………………………………. 2……………………………………………….. 
           3…………………………………. 4………………………………………………..  
เกี่ยวกับนิสัย  อารมณ ์ สังคม (  การปรับตัว ) 
   นักเรียนที่ลักขโมยเป็นประจ า  มี……..คน 
       1………………………………… 2……………………………………………..  
           3…………………………………. 4………………………………………………..  
   นักเรียนที่ฝ่าฝืนระเบียบวินัยเป็นประจ า  มี………….คน 
       1………………………………  2……………………………… 
       3……………………………….. 4…………………………………………….   
             นักเรียนที่ที่พูดปดเสมอ  ๆ  มี………  คน 
    1………………………………..  2…………………………………………..  
     3…………………………….  4………………………………………….  
เกี่ยวกับเขตบริการของโรงเรียน 
   นักเรียนที่อยู่ในเขตบริการ บ้าน……………………….  หมู่ที่…….  มีจ านวน ……….  คน 
   1…………………………………… 2……………………………………………..  
   3………………………………….. 4……………………………………………… 
            
  

(ลงชื่อ)……………………………………….  ผู้กรอกข้อมูล 
(…………………………………….  ) 

วันที่……….เดือน……………………    พ.ศ…….. 
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ข้อมูลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 เลขที่สมัคร……………………………………………………. 
 ยื่นใบสมัครวันที่………………………………………………..เวลา………………………น. 
 โรงเรียน……………………….อ าเภอ……………… ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………………………….. 
 
 ชื่อนักเรียน  ด.ญ  /  ด.ช……………………..  นามสกุล………………………  อายุ……..ปี   …..เดือน 
 เกิดวันที่………………….. เดือน………………….พ.ศ…………………… 
 ชื่อบิดา…………………………………………..อาชีพ………………….ต าแหน่ง………………. 
 สถานที่ท างาน…………………………………………..โทร………………………………………. 
 ชื่อมารดา…………….…………………………..อาชีพ………………….ต าแหน่ง………………. 
 สถานที่ท างาน…………………………………………..โทร………………………………………. 
 ชื่อผู้ปกครอง…………………………………..นามสกุล………………………………………….. 
 เกี่ยวข้องกับเด็ก…………………………………………………………………………………….. 
 ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัคร เลขที่……………….หมู่ที่………….ตรอกหรือซอย………….ถนน………… 
 ต าบล/แขวง………………………………เขต/อ าเภอ……………………จังหวัด…………..โทร…….. 
 เคยผ่านการเรียนชั้น………………………………..จากโรงเรียน……………………………………… 
 

ขอรับรองว่าเป็นจริงทุกประการ 
 

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

 ผู้ปกครอง 
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โรงเรียน  ……………………………………… 
อ าเภอ……………………………  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………………………. 

 

ผู้ให้ประวัติ 
  ข้าพเจ้า  (  นาย/นาง/นางสาว )………………………………………………………..ผู้ปกครอง 
 อาชีพ………………สถานที่ท างาน…………โทร……………..ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………… 
 ของ  เด็กชาย/ เด็กหญิง………………………………………………………………………………… 
 สาเหตุที่ส่งต่อ…………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
    (ลงชื่อ)……………………………………….  ผู้ปกครอง 
     วันที่………………………………. 
 
    (ลงชื่อ) ……………………….………… ลงนามเจ้าหน้าที่รับเด็ก 
     วันที่………………………….. 
 

หมายเหตุ. …………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ค ายืนยันของผู้ปกครองที่จะปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
เขียนที่   โรงเรียน....................... อ าเภอ.......................... 

ส านักงานเขตพ้ืนที่………………………………………………………………… 
 
  วันที่……………………………………… 
   ข้าพเจ้า…………………………………………เกี่ยวข้องเป็น………………………. 
  ของเด็กชาย/ เด็กหญิง…………………………………..ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี…………………. 
  หมู่ที่…………….ตรอก/ซอย…….…………ถนน………………………..ต าบล/แขวง………. 
  เขต/อ าเภอ……………………….จังหวัด………………………..โทร………………………….. 
  สถานที่ท างาน…………………………………………………….โทร…………………………. 
   
  ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน…....................เพ่ือช่วยในการพัฒนาเด็ก 

อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะน าเด็กมารับบริการ  ตามก าหนดเวลาที่ได้ตกลงกับทาง

โรงเรียน 
2. ข้าพเจ้าจะเอาใจใส่ดูแล  และฝึกทักษะตามข้ันตอน  ที่ได้รับการ

แนะน า  
อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

3. เมื่อมีการประชุม  ข้าพเจ้า จะมาเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง  หากขัดข้อง
จะแจ้งให้ 
โรงเรียนทราบล่วงหน้า 

4. ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กทุกๆ เรื่อง ด้วยความ
ยินดี  
และเต็มใจยิ่ง 

 
 

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

       ผู้ปกครอง 
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ประวัติเด็ก 

 เลขที่ทะเบียน………………………. 
 วันที่มาสมัคร ……………………….      รูปถ่าย 2 นิ้ว 
 
           
  
 เด็กชาย/ เด็กหญิง………………………………………………….  อายุ…………………………… 
 วัน เดือน ปี เกิด……………………………………..เชื้อชาติ………….สัญชาติ…………ศาสนา...……… 
 ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………… 
 มีพี่น้องท้ังหมด…………………คน   ยังมีชีวิตอยู่…………………คน 
   

ล าดับท่ี ชื่อ อายุ เกี่ยวข้อง การศึกษาหรืออาชีพ หมายเหตุ 
      

      
      
      
      
      
      
      
      

 
บันทึก……………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 …………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………….………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………….………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
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ประวัติสุขภาพเด็ก 
  ชื่อ  เด็กชาย/เด็กหญิง……………………………………………………..อายุ……… ปี……….เดือน 
  1.  การตั้งครรภ์   ปกติ 

 แพ้มาก 
 หกล้ม  หรือได้รับอุบัติเหตุ  ( ระบุ ) 
 มีโรค  (ระบุ) 

2.การคลอด   คลอดผกติ 
    ผ่าตัด 

 คลอดท่าผิดปกติ 
 ระยะคลอดนาน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

3.  สภาพเด็กหลังคลอด  ปกติ 
 เป็นไข้ 
 ตัวเหลือง   
 ตัวเขียว 
 อ่ืน ๆ(ระบุ) 

4.  สาเหตุของความพิการ 
   ก่อนคลอด   (อธิบาย)………………………………………………. 
   หลังคลอด   (อธิบาย)……………………………………………… 
5.  อายุที่เริ่มเป็น………… ปี……เดือน 
6.  ระยะเวลาตั้งครรภ์  แม่รับประทานยาอะไร……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
7.  สภาพเด็กเม่ือคลอด    น้ าหนักตัว……………….  กก.  ความยาว………………………  ซม. 
8.  สภาพทั่วไปของเด็ก……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
9.  สถานที่เคยรักษา    โรงพยาบาล  (ระบุ )…………………………………………………….. 
            คลินิก(ระบุ)……………………………………………………………. 

          อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………………………………….. 
10.  สถานที่รักษาปัจจุบัน  โรงพยาบาล  (ระบุ )…………………………………………………….. 
            คลินิก(ระบุ)……………………………………………………………. 

                       อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………………………………….. 
11. เด็กใช้ยาอะไร  หรือเคยใช้ยาอะไร…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 
12. ยาที่เด็กใช้ปัจจุบันและขนาดที่ใช้ ……………………………………………………….. 
13. เด็กเคยแพ้ยาอะไร………………………………………………………………………. 
14. การปลูกและฉีดวัคซีนครบถ้วนถึงปัจจุบัน    ใช่ 

         ไม่ใช่ 
         อ่ืนๆระบุ 
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ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาการ 
  ชื่อผู้ปกครอง…………………………………..ชื่อเด็ก………………………………….. 
 วันที่……………………………อายุ…………..เลขประจ าตัวประชาชน  

     การสื่อความหมาย 

  1.  สามารถเข้าใจค าพูดจากผู้อ่ืน     

     ได้ (อย่างไร)………………………………………………………..…………….. 

     ไม่ได้   (เพราะ )…………………………………….………………………….. 

  2.  เด็กพูดเองได้เมื่ออายุ    ………..  ปี…….เดือน 

  3.  มีปฎิกิริยาตอบโต้ต่อเสียงที่ได้ยิน     

     ได้ (อย่างไร)………………………………………………………..…………….. 

     ไม่ได้   (เพราะ )…………………………………….………………………….. 

  4.  ให้ความสนใจต่อเสียงอ่ืนๆ  รอบตัว   

     ได้ (อย่างไร)………………………………………………………..…………….. 

     ไม่ได้   (เพราะ )…………………………………….………………………….. 
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ระบบข้อมูลของนักเรียน เพ่ือการพัฒนา  และการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ฉันชื่อ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ครอบครัว 
อารมณ์ 

ร่างกาย 

ความต้องการ 

การเรียน 
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                                                                                                                           (   )    สอนแล้ว 
แผนการสอนวิชา………………..  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ……………………   แผนการสอนที่………… 

บทที่…….หน่วยที่……. หน่วยย่อยที่………. เรื่อง…………………………………………….เวลา……..คาบ 
สอนครั้งที่………..วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………..เวลา…………………………..น 
สัมพันธ์กับจุดประสงค์พฤติกรรม ข้อที่…………………………………………………………………………. 

1. สาระส าคัญ…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 จุดประสงค์ปลายทาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 จุดประสงค์น าทาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
เนื้อหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นเตรียม……………………………………………………………………………………………………………………… 
ขั้นสอน………………………………………………………………………………………………………………………... 
ขั้นสรุป…………………………………………………………………………………………………………………….…. 

4. สื่อการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………….………………………………………..……… 

5. การวัดผลและประเมินผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. กิจกรรมเสนอแนะ/ภาคผนวก  (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ผลงานของนักเรียน 
ชิ้นงานที่ ผลงานส าคัญที่นักเรียนต้องท า สัมพันธ์กับจุดประสงค์ในป.02ข้อที่ 

………………
………… 

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

…………………………………………………
……………………… 

   
 

 บันทึกผลหลังปฏิบัติการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เสนอผู้บริหาร                                                          ความเห็นผู้บริหาร/ผู้ตรวจ 
 โปรดตรวจสอบให้ความเห็น                                       …………………………………….. 
                                                                             …………………………………….. 

 (ลงชื่อ)……………………………..ผู้สอน    (ลงชื่อ)………………………………………
ผู้ตรวจ 

  (  ………………………… )                                           (   ……………………………..) 
ต าแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7                                         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ใบงานที่ 1 
 
ค าสั่ง       ให้นักเรียนดูภาพ   ดูค าและอ่านตามครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาบน  า 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๐   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๐ -  ๔๙         
 ๑   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๕๐ –   
 ๒    หมายถึง   ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๖๐  -   
 ๓   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๗๐  -   
 ๔   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ    ๘๐  ขึ้นไป
   
 
 

 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................
..................................................................... 
ลงชื่อ................................................ผู้สอน 
............./................../............................... 
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ใบงานที่ 2 
 

ค าสั่ง       ให้นักเรียนจับคู่ภาพกับค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพอาบน า้ 

เล่นน  า 

อาบน  า 

อาบน  า 

กินน  า 

อาบน  า 

อาบน  า อาบน  า 

เล่นน  า 

อาบน  า 

อาบน  า 

สีน  า 
อาบน  า 

 ๐   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๐ -  ๔๙         
 ๑   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๕๐ –   
 ๒    หมายถึง   ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๖๐  -   
 ๓   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๗๐  -   
 ๔   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ    ๘๐  ขึ้นไป
   
 
 

 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................
..................................................................... 
ลงชื่อ................................................ผู้สอน 
............./................../............................... 
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ใบงานที่ 3 
 

ค าสั่ง       ใหน้ักเรียนระบายสีค าว่า อาบน  า ด้วยสีแดง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เล่นน  า 

อาบน  า 

อาบน  า 

กินน  า 

อาบน  า 

อาบน  า 

สีน  า 

เล่นน  า 

อาบน  า 

อาบน  า 

 ๐   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๐ -  ๔๙         
 ๑   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๕๐ –   
 ๒    หมายถึง   ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๖๐  -   
 ๓   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๗๐  -   
 ๔   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ    ๘๐  ขึ้นไป
   
 
 

 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................
..................................................................... 
ลงชื่อ................................................ผู้สอน 
............./................../............................... 
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ใบงานที่ 4 
 

ค าสั่ง       ให้นักเรียนอ่านค า    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

อาบน  า อาบน  า 

อาบน  า 

อาบน  า อาบน  า 

อาบน  า 

อาบน  า อาบน  า 
 ๐   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๐ -  ๔๙         
 ๑   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๕๐ –   
 ๒    หมายถึง   ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๖๐  -   
 ๓   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ     ๗๐  -   
 ๔   หมายถึง    ผู้เรียนท าได้ถกูต้องร้อยละ    ๘๐  ขึ้นไป
   
 
 

 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................
..................................................................... 
ลงชื่อ................................................ผู้สอน 
............./................../............................... 
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รายงานพัฒนาการการเรียนรู้ 
นักเรียนการศึกษาพิเศษในโครงการเรียนรวม 

ด.ช. / ด.ญ…………………………………………………………… 
เลขประจ าตัวนักเรียน……………………………………………….. 

ระดับชั้น  การศึกษาพิเศษ 
ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
โรงเรยีน………………………………………….    

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับความสามารถ  4   หมายถึง  ดีมาก 
ระดับความสามารถ  3   หมายถึง  ดี 
ระดับความสามารถ  2   หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับความสามารถ  1   หมายถึง  พอใช้ 
ระดับความสามารถ   0  หมายถึง  ปรับปรุง 
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แบบประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ 
1.พัฒนาการทางร่างกาย 
ที ่ รายการประเมิน 4 3 2 1 0 
1 สุขภาพ ร่างกาย อนามัย การดูแลตนเอง      
2 พลศึกษา      

 
2. พัฒนาการทักษะกลไกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
ที ่ รายการประเมิน 4 3 2 1 0 
1 การเคลื่อนไหว       
2 การทรงตัว      
3 ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อแขน ขา       

 
3. พัฒนาการทักษะกลไกกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ที ่ รายการประเมิน 4 3 2 1 0 
1 การท างานระหว่างตากับมือ      
2 การเคลื่อนไหวนิ้วมือ      

 
4. พัฒนาการทักษะการช่วยเหลือตนเอง อารมณ์ และสังคม 
ที ่ รายการประเมิน 4 3 2 1 0 
1 การรับประทานอาหาร      
2 การแต่งกาย      
3 การท าความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย      
4 พฤติกรรมตามอายุ การปรับตัว การควบคุมอารมณ์      

 
5. พัฒนาการทักษะทางภาษาและการสื่อความหมาย 
ที ่ รายการประเมิน 4 3 2 1 0 
1 การรับรู้และความเข้าใจ      
2 การสื่อความหมาย ( ภาษา / ท่าทาง )        

 
6. ความพร้อมทางการเรียน 
ที ่ รายการประเมิน 4 3 2 1 0 
1 การมองสบตา / สมาธิในการท างาน      
2 การเลียนแบบ / การฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง      
3 การรับรู้โดยส่วนต่างๆของร่างกาย / การจ าแนก / การแยกแยะ      
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7. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
ที ่ รายการประเมิน 4 3 2 1 0 
1 ทัศนศึกษา      
2 ลูกเสือ-ยุวกาชาด      
3 กีฬา      
4 ประเพณี  วันส าคัญ       

 
8. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูประจ าชั้น / ครูผู้สอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงชื่อ )………………………………………..ครูประจ าชั้น / ครูผู้สอน 
9. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูการศึกษาพิเศษ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
( ลงชื่อ ).…………………………………….………..ครูการศึกษาพิเศษ 

10. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงชื่อ ).……………………………………..บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง 
10. สรุปผลการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ 

      ภาคเรียนที่……………..ปีการศึกษา…………………… 

   ผ่าน                     ไม่ผ่าน 
  

( ลงชื่อ )…………………………………….ผู้อ านวยการโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว    
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แบบประเมินความสามารถของเด็ก 
( โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน )  
 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ วันเดือนปี 
ที่ประเมิน 4 3 2 1 0 

1. การเคลื่อนไหว 
การเดิน  การวิ่ง       
การแต่งตัว       
การช่วยเหลือตนเอง        
การเก็บของเล่นเข้าท่ี       
2. การประสานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก -มัดใหญ่ 

การเขียน       
การวาดรูป       

การหยิบจับสิ่งของต่างๆขนาดใหญ่       
การหยิบจับสิ่งของต่างๆขนาดเล็ก       
การถือสิ่งของต่าง       
3. พฤติกรรมทางสังคม 
การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนๆ       
การปฏิบัติตามค าสั่ง       
การปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ       
ความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง       
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพ่ือนๆ       
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน       
การมีอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส       
ความพึงพอใจในการท างาน       
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีจะท ากิจกรรมใหม่       
การเข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษา       
การปฏิบัติตนได้เหมาะสม       
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รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ วันเดือนปี 
ที่ประเมิน 4 3 2 1 0 

4. ความสามารถทางด้านภาษา 
สามารถเข้าใจค าพูดของผู้อื่น       
เข้าใจความหมายของค า       
ใช้ค าศัพท์ได้เหมาะสม       
สื่อความหมายได้ถูกต้อง       
สามารถพูดโต้ตอบสนทนาได้       
สามารถเล่าเรื่องต่างๆได้       
ถ่ายทอดความคิดเป็นเรื่องราวโดยวิธีต่างๆ       
ร่วมแสดงความคิดเห็น       
การสะกดค า       
การอ่านค า       
การอ่านประโยค       
การอ่านเรื่อง       
การเขียนค า       
การเขียนประโยค       
การเขียนเรื่อง       
การฟังและจับใจความ       
สรุปใจความและอธิบายถ่ายทอดได้       
เล่าเรื่องราวของตนเองและสิ่งที่พบเห็นได้       

5. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
ตัวเลข       
รูปทรง       
สัญลักษณ์       
การบวก       
การลบ       
การคูณ       
การหาร       
การค านวณ       
ความคิดรวบยอด       
โจทย์ปัญหา       

 
 ( ลงชื่อ ).…………………………………….………..ผู้ประเมิน 
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ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ / รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผา่น หมายเหตุ 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
 การฟัง    

การพูด    
การอ่าน    
การเขียน    

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

 จ านวนนับ    
เศษส่วน    
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน    

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
 การฟัง    

การพูด    
การอ่าน    
การเขียน    

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม    

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม    
เศรษฐศาสตร์    
ประวัติศาสตร์    
ภูมิศาสตร์    

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
 การงาน การดูแลท าความสะอาดบ้าน    

โภชนาการ    
ประโยชน์ของงานประดิษฐ์    
งานเกษตร    
คอมพิวเตอร์    

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
 คน     

พืช    
สัตว์    
สสาร    
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ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ / รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
 พลศึกษา    

สุขศึกษา    
8 กลุ่มสาระการเรียนศิลปะและนาฎศิลป์    
 ศิลปะ    

การจัดภาพ    
สี ทฤษฎีสี การใช้สี    

นาฏศิลป์    

ประเภทของเครื่องดนตรี    
การร้องและฟังเพลง    
ภาษาท่าทาง    

9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
 ชมรม………………………………….    

สรุปผลการประเมิน    

 
( ลงชื่อ )………………………………………………ครูประจ าชั้น 

 
ความคิดเห็นของโรงเรียนเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( ลงชื่อ ) ………………………………………………………ครูประจ าชั้น 
 
ความคิดเห็นของโรงเรียนเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
( ลงชื่อ ) ………………………………………………………ผู้อ านวยการโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว    

 
ความเห็นของผู้ปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงชื่อ ).……………………………………..ผู้ปกครอง 
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โรงเรียน…………………………………. 
โครงการเรียนรวม 

สรุปผลการสอบปลายภาคเรียนที่ …………ปีการศึกษา………… 
ชื่อ……………………..นามสกุล………………………ชั้น……… 

 
ภาคเรยีน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑ 
คะแนน ระดับ 

ผลการเรียน เต็ม ได ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
กลุ่มสาระการเรียนศิลปะและนาฎศิลป์    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 
 

( ลงชื่อ )………………………………………………ครูประจ าชั้น 
 

  ( ลงชื่อ ) ………………………………………………………ผู้อ านวยการโรงเรียน.......................... 
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รายงานพัฒนาการ โครงการเรียนรวม     
เด็กหญิงรังสิมา  แดงโกเมน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2   

ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียน…………………………………….   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา…………………………….. 

 
ทักษะทางภาษา 
 เด็กหญิงรังสิมา  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดี บอกความต้องการของตนเองได้ เข้าใจค าสั่งและปฏิบัติ
ตามได้ถูกต้อง  การตอบค าถามบางครั้งจะไม่ตอบค าถามท่ีครูถาม จะยิ้มและอาย ครูต้องถามค าถามซ้ า จึงจะตอบ  
การพูดสื่อสารจะเป็นการพูดที่ไม่มีประธาน  สามารถบอกความต้องการได้แต่ต้องตั้งใจฟัง 
 
ทักษะทางสังคม 
 เด็กหญิงรังสิมา  สามารถเข้ากับครูและกลุ่มเพ่ือนได้ การเข้าหาครูบางครั้งจะเดินมาใกล้ๆ เพื่อที่จะให้ครูเห็น
แล้วเรียกเข้ามาหา หรือบางครั้งก็จะเขินอายแล้ววิ่งหลบครู  เด็กหญิงรังสิมา เป็นคนที่มีน้ าใจทั้งกับครูและเพ่ือน 
มักจะอาสาช่วยเหลือตลอด  การให้เพ่ือนยืมของก็จะให้เพ่ือนยืมเป็นประจ า รู้จักปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่วางไว้ 
เชื่อฟังค าสั่งสอนของครู และจะคอยเตือนเพ่ือนไม่ให้ท าผิดกฎด้วย 
 
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
 เด็กหญงิรังสิมา  สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี  มีความรับผิดชอบ  รักษาความสะอาดเครื่องแต่งกายของตน
ได้  แต่งกายถูกระเบียบ  การสวมรองเท้าจะสวมสลับข้างบ่อยครั้ง  การเข้าแถวหน้าเสาธงท ากิจกรรมต่างๆ กับเพ่ือน
ได้  การจัดวางของ จัดกระเป๋าให้เป็นที่ได้  จดจ าสมุดแต่ละวิชาได้ดี  รู้จักการแบ่งเวลา รู้ว่าเวลาเรียนวิชาต่างๆ และ
เรียนที่ห้องไหนจะจดจ าได้ดี 
 
ทักษะทางวิชาการ 
 คณิตศาสตร์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถบวก – ลบ เลข 2 หลักได้โดยครูช่วยเหลือ การหา
ค าตอบจากโจทย์ที่ครูก าหนดให้ได้ นักเรียนสามารถแสดงวิธีท าโดยครูก าหนดสัญลักษณ์ให้ได ้
 ภาษาไทย เด็กหญิงรังสิมา  สามารถเขียนหนังสือได้แต่ต้องเป็นการลอกและเขียนตามแบบที่ก าหนดให้  
เขียนพยัญชนะเป็นตัวสามารถอ่านได้แต่ไม่ถูกต้องตามหลักการเขียน   ลายมืออ่านยาก การลากเส้นการเขียนไม่ตรง
และไม่คงที่  การอ่าน สามารถอ่านสระง่ายๆ ได้ เช่น  อา  อี  อู  ไอ  อ า  แต่ต้องเป็นการอ่านแบบซ้ าๆ  
 
 
 
 
 
 
 



45 
ข้อเสนอแนะ 

 ในปีการศึกษาต่อไปนักเรียนควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้ปกครองกระตุ้นนักเรียนขณะ 
อยู่ที่บ้าน สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการบ้าน และท าแบบฝึกหัด ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นักเรียนจะได้รับแบบฝึก
สัปดาห์ละ 1 ครั้งขอให้ผู้ปกครองช่วยกระตุ้นนักเรียนด้วย เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อไป และขอให้
ผู้ปกครองน าเอกสารการตรวจวัด IQ หรือ วัดระดับสติปัญญาจากโรงพยาบาลราชานุกูลมาประกอบการจัดการศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 
 
                                           (นางบุณยาพร  วัตจันทร์)   
                                    ครูการศึกษาพิเศษ               
 
  
                                                  (…………………………………..) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน…………………………………. 
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