
เรื่อง สิทธิคนพิการและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับคนพิการเพื่อให้รู้เกี่ยวกับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษาของ 
คนพิการตามกฎหมายมีขอบข่าย  ดังนี ้

 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓   

 ๓. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ๕. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดัท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๖. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษา
พิเศษ ครู และคณาจารย์ ได้รับการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพในการจัดการศึกษาส าหรับคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๗. นโยบายและจดุเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

 ๘. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสทิธิช่วยเหลือทางการศึกษา เร่ืองก าหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเปน็คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มีประเด็นส าคัญพอสรุปได้ดังนี ้

 

๑. รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐   

 เจตนารมณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้พิการหรือทุพลภาพ ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมน่้อยกว่า ๑๒ ปี อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ การเลือกปฏิบัติจะกระท าไมไ่ด้    

 มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความ
คุ้มครอง 

 มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไมว่่าเหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 

 มาตรา ๒๙  การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ามิได้  เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเทา่ที่จ าเป็น และจะ
กระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมไิด้ 

 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเปน็การทั่วไป และไม่มุง่หมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง  ทั้งต้องระบบุทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมาย
นั้นด้วย 

 บทบัญญตัิในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ามาใชบ้ังคับกบักฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายด้วยโดยอนุโลม 

 



 

เอกสารประกอบการอบรม“หลักสูตรผูด้ าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นว.๒  หน้า ๒ 
 

 

 มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและ
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท า
มิได ้

 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สทิธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ ย่อมไม่ถอืเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เปน็ธรรม ตามวรรคสาม 

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 

 มาตรา ๔๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมน่้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการ
สนับสนนุจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอืน่ 

 มาตรา ๕๐บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวชิาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการ
เผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง  ทัง้นี้ เท่าทีไ่ม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวสัดิการจากรัฐ 

 มาตรา ๕๒ เด็กและเยาวชน มสีิทธิในการอยู่รอดและได้รบัการพัฒนาดา้นรา่งกาย จติใจและ
สติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยค านงึถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ 

 มาตรา ๕๔ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มสีิทธิเข้าถึงและใชป้ระโยชน์จากสวัสดิการสิ่งอ านวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

 มาตรา ๘๐  ระบุว่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี ้

  (๑) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนบัสนุนการอบรมเลีย้งดูและให้การศึกษาปฐมวัย
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชายเสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน 
รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจดัสวสัดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวติทีด่ีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้... 

 กฎหมายรัฐธรรมนูญน าไปสู่การออกพระราชบัญญัติที่เก่ียวกับขอ้งต่างๆ 

 

๒. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และ 

    (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 เจตนารมณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้พิการหรือทุพลภาพย่อมมีสิทธเิสมอกันในการรับการศึกษา ไมน่้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจดัให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยต้องจัดให้เป็นพิเศษ  ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้มีสิทธิ
ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 



 

เอกสารประกอบการอบรม“หลักสูตรผูด้ าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นว.๒  หน้า ๓ 
 

 

 โดยมีบทบัญญัตบิางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสทิธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบญัญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

 มาตรา ๑๐  ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไมน่้อยกว่าสบิสองปทีี่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ยการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางรา่งกาย จิตใจ สตปิัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกาย
พิการ หรอืทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสทิธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน็พิเศษการศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่
แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จา่ย และให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิได้รบัสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๑  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รบัการศึกษา
ภาคบังคับตามมาตรา  ๑๗ และตามกฎหมายที่เก่ียวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาค
บังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว 

 มาตรา ๒๖  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤต ิการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไ่ปในกระบวนการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษาให้สถานศึกษาใช้วธิีการที่หลากหลายในการจัดสรร
โอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้น าผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

 มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตามมาตรา ๑๐ วรรค
สอง วรรคสาม และวรรคสี ่ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี ้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุง่พัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 

 สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวชิาการ และวชิาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งดา้น
ความรู ้ความคิด ความสามารถความดีงาม และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

๓. พระราชบัญญัติการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 เจตนารมณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลทัว่ไป จึง
จ าเป็นต้องจัดให้คนพิการมีสิทธแิละโอกาสได้รับการบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเปน็พิเศษตั้งแต่แรก
เกิดหรือพบความพิการ ดังนั้น เพื่อให้การบริการและการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการในด้านการศึกษาเป็นไป
อย่างทั่วถึงทุกระบบและทุกระดบัการศึกษา  

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้

 “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏบิัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยนิ การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านตา่ง ๆ และมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งดา้นใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวนัหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อยา่งบุคคลทัว่ไปทัง้นี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิารประกาศก าหนด 
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 “ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้องหรือบคุคลอื่น
ใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ 

 “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล” หมายความว่า แผนซึ่งก าหนด แนว ทางการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 “เทคโนโลยสีิ่งอ านวยความสะดวก” หมายความว่า เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรือ
บริการที่ใช้ส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
คนพิการแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การ
สื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดในชีวิตประจ าวนัเพื่อการด ารงชีวิตอิสระ 

 “ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดบัปริญญาตรีขึ้นไป และ
ปฏิบัติหนา้ที่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

 “การเรียนร่วม” หมายความว่า การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดบัและ
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษา ให้สามารถรองรับการเรียนการสอนส าหรับคนทุกกลุ่มรวมทั้งคน
พิการ 

 “สถานศึกษาเฉพาะความพิการ” หมายความวา่ สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยู่ประจ า ไป กลับ และรับบริการที่บ้าน 

 “ศูนย์การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัย
แก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวติ และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดแูลคนพิการ ครู 
บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด 
ตลอดจนปฏบิัติหน้าที่อ่ืนตามทีก่ าหนดในประกาศกระทรวง 

 มาตรา ๕ คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้ 

 (๑) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียคา่ใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทัง้ได้รับ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

 (๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ 
ความสนใจความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 

 (๓) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพกิารแต่ละประเภท
และบุคคล 

 มาตรา ๖ ให้ครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกัดมีสิทธไิด้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่กฎหมายก าหนดให้
ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้การศึกษาต่อเนื่องและ
ทักษะในการจัดการศึกษาส าหรบัคนพิการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

 มาตรา ๘ ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเปน็พิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรงุแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคลอย่างน้อยปลีะ
หนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ก าหนดในประกาศกระทรวง  

 ให้สถานศึกษาในทุกสงักัดและศนูย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนร่วม การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ
รวมถึงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการด ารงชีวติอิสระการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ าเปน็ 
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การฝึกอาชีพ หรือการบริการอ่ืนใดให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจดัสภาพแวดล้อม ระบบสนบัสนนุการเรียนการสอน 
ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

 สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รบัคนพกิารเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย
ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือนัก
วิชาชีพเพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับ หรือบริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของคนพิการ 

 เกี่ยวกับท้องถิ่น 

 มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ 
เทศบัญญัติ ข้อก าหนด ระเบียบหรือประกาศ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๑๙ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหนา้ที่ด าเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการ
เรียนร่วม การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้การสนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้ และบุคลากรที่มีความเชีย่วชาญเฉพาะด้านแก่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 

๔. พระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐และ  (ฉบบัที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 เจตนารมณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 เพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมี
สิทธิได้รบัสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คน
พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึง่ตนเองได้  ตามพระราชบัญญัต ิ  

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้

 “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏบิัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยนิ การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านตา่งๆ และมีความจ าเป็น
เป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความชว่ยเหลือด้านหนึ่งดา้นใด เพื่อให้สามารถปฏบิัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนษุย์ประกาศก าหนด...ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เร่ือง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ(ฉบบัที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕ “ข้อ ๓ ให้ก าหนดประเภทความพิการดังนี ้

(๑) ความพิการทางการเห็น  

(๒) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  

(๓) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  

(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

(๕) ความพิการทางสตปิัญญา  

(๖) ความพิการทางการเรียนรู ้

(๗) ความพิการทางออทิสติก            
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ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการเพื่อประกอบค าขอมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการ เว้นแตน่ายทะเบียนเห็นวา่เป็นความพิการที่มองเห็นได้โดยประจักษ์ไม่ต้องให้มีการตรวจ
วินิจฉัยก็ได้  

“การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการ
ให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือด ารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์ การ
ศาสนา การศึกษา สงัคม อาชีพ หรือกระบวนการอ่ืนใด เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสท างานหรือด ารงชีวิตในสังคม
อย่างเต็มศักยภาพ... 

มาตรา ๑๕ การก าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ  โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระท ามไิด้ 

การกระท าในลักษณะที่เปน็การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามวรรคหนึ่งให้หมายความ
รวมถึงการกระท าหรืองดเว้นกระท าการที่แม้จะมิได้มุง่หมายให้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยตรง แต่ผลของ
การกระท านัน้ท าให้คนพิการต้องเสียสิทธปิระโยชน์ที่ควรจะได้รบัเพราะเหตุแห่งความพิการด้วย 

การเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลทางวชิาการ จารีตประเพณี หรือประโยชนส์าธารณะสนบัสนนุให้กระท าได้
ตามความจ าเป็นและสมควรแกก่รณี ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เปน็ธรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แต่
ผู้กระท าการนัน้จะต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหรือรักษาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์แก่คนพิการตามความ
จ าเป็นเทา่ที่จะกระท าได ้

มาตรา๑๙ เพื่อประโยชน์ในการได้รับสิทธิตามมาตรา ๒๐ คนพิการอาจยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคน
พิการต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด ณ ส านักงานทะเบียนกลาง ส านักงานทะเบียนจังหวัด หรือ
สถานที่อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

กรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความ สามารถหรือคนไร้ความ สามารถหรือในกรณีที่คนพิการมี
สภาพความพิการถึงขั้นไมส่ามารถไปยื่นค าขอด้วยตนเองได้ ผูป้กครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการ 
แล้วแต่กรณี จะยื่นค าขอแทนกไ็ด้  แต่ต้องน าหลักฐานวา่เป็นคนพิการไปแสดงต่อนายทะเบียนกลางหรือนาย
ทะเบียนจงัหวัด แล้วแต่กรณีด้วยการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการและการออกบัตร การก าหนดสิทธิหรือการ
เปลี่ยนแปลงสทิธิ การขอสละสทิธิของคนพิการ และอายบุัตรประจ า ตัวคนพิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ (บัตรประจ าตัวคนพิการมีอายุ ๖ ปี) 

มาตรา ๒๐ คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิง่อ านวยความสะดวกอันเปน็สาธารณะ
ตลอดจนสวสัดิการและความชว่ยเหลืออ่ืนจากรัฐ ดังต่อไปนี้ (๑) ...........(๒) การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไป 
หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม 

 

๕. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 เจตนารมณ์ที่เกี่ยวข้อง 

  เพื่อให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษาโดยการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล และได้รับสิง่อ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับคนพิการ ต้องประกอบดว้ยองค์ประกอบและกระบวนการในการจัดท า 
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 ข้อ ๓  คนพิการที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ขอยืมสิ่งอ านวยความสะดวกและสื่อ
ทางการศึกษา และขอยืมเงินเพือ่จัดซื้อและขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความชว่ยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ ดงัต่อไปนี้ 

 (๑)  มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

 (๒) มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

 (๓) ลงทะเบียนและเข้าศึกษาในสถานศึกษา 

 ข้อ ๔ กระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

 (๑) จัดประเมินระดับความสามารถและความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

 (๒) ก าหนดเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี เป้าหมายระยะสัน้ หรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 

๖. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษา
พิเศษ ครู และคณาจารย์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา ส าหรบัคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

 เจตนารมณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ครูการศึกษาพิเศษ ครูและคณาจารย์ เปน็ผู้ที่มีความส าคัญและมี
ความเสียสละ  สมควรได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

 ข้อ ๓ ในประกาศนี ้

 “ครู” หมายความว่า บุคลากรซึง่ประกอบวิชาชีพหลักทางดา้นการเรียนสอน และ การสง่เสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา 

 “ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ   สูงกว่าระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 
และปฏิบตัิหน้าที่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

 “สถานศึกษา” หมายความวา่ สถานศึกษาที่จดัการศึกษาในทุกระดับหรือหน่วยงานการศึกษาอ่ืนทั้ง
ของรัฐและเอกชนที่มีคนพิการเข้าเรียนหรือที่พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 

 ข้อ ๔ ให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ 
การศึกษาต่อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ดังต่อไปนี ้

  (๑) ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะเฉพาะในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการแต่
ละประเภทอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 

  (๒) ได้รับการพฒันาศักยภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชพี   อย่างน้อยสามปี
ต่อครั้ง 

  (๓) ส่งเสริมและสนบัสนุน ให้ไดร้ับการศึกษาต่อเนื่องทางด้านการศึกษาพิเศษหรือพัฒนา
องค์ความรู้ทางการศึกษาพิเศษที่สูงกว่าระดบัปริญญาตรี 

  (๔) ส่งเสริมและพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นในการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
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 ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ การด าเนินการตามข้อ ๔ ให้มีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้

  (๑) การฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะเฉพาะในการจัดการศึกษาตาม (๑) ของข้อ ๔  ต้อง
เป็นหลักสูตรกลางที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ตามความเหมาะสมและมลีักษณะเฉพาะเพื่อคนพิการแต่ละ
ประเภท และสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องไดน้ าหลักสตูรกลางดังกลา่วไปใช้การฝึกอบรมหรือพัฒนานั้น 
ในการนี้ หากคณะกรรมการเห็นว่าสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องใดได้ก าหนดหลักสูตรข้ึนเองมีความ
เหมาะสม คณะกรรมการก็สามารถให้ความเห็นชอบและถือเป็นหลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมหรือพัฒนานัน้ได้ 

  (๒) การพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพตาม (๒) ของข้อ ๔  ต้อง
เป็นหลักสูตรซึ่งหน่วยงานที่รับผดิชอบได้จดัท าขึน้เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะ โดยหลกัสูตรนั้นจะต้องมี
ลักษณะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์รวมทั้ง
โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจนมีการวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรนั้น 

 

๗. นโยบายและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการศึกษาคนพิการ 

 เจตนารมณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 นักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ นักเรียน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และนักเรียนพิการใน
โรงเรียน เรียนร่วม ได้รับการพฒันาอยา่งทั่วถึงและมีคุณภาพ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์พนัธกิจ เป้าประสงค์ผลผลิต
จุดมุ่งหมาย จุดเนน้การด าเนนิงานกลยุทธ์ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

 วิสัยทัศน์ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เป็นองค์กร หลักขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ของประเทศไทย สู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐาน ของความเป็นไทย 

 พันธกิจ 

 พัฒนาส่ง เสริม และสนบัสนุน การจัด การศึกษาให้ประชากร วัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยเนน้การ พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และ
ห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพฒันาสู่คุณภาพ ระดับ
มาตรฐานสากลด้วยการบริหารจัดการแบบมีสว่นร่วมและ กระจายอ านาจตามหลักธรร-มาภิบาล 

 เป้าประสงค ์

 ๑.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพืน้ฐานและพัฒนาสู่ความเปน็เลิศ  

 ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบัโอกาสในการศึกษา ขั้นพืน้ฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐานอย่างมี คุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค  

 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัตงิาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 

 ๔. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเปน็กลไก
ขับเคลื่อน การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล  

 ๕. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลางลดบทบาทและกระจายอ านาจสู่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา รวมทั้งบูรณาการการท างานภายในส านักต่าง ๆ   
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 ๖. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จงัหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การพัฒนาคุณภาพ ครูและบุคลากรมีความ
ปลอดภัยและมัน่คง 

 จุดมุ่งหมาย 

 เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ดงักล่าว ส านกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดจุดมุ่งหมาย ๕ 
ประการ คือ 

 

 ๑. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

 ๒. การลดความเหลื่อมล้ าและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

 ๓. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีศกัยภาพอย่างสูงด้าน การจัดการเรียนรู้ 

 ๔. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนา้ที่อย่างเข้มแข็ง  

 ๕.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการ รวมทั้งบูรณาการการท างาน 

 ๒. การลดความเหลื่อมล้ าและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

 ๒.๑ ............. ๒.๒ ............ 

 ๒.๓ นักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ นักเรียน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และนักเรียน
พิการในโรงเรียน เรียนร่วม ได้รบัการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

 ๓. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีศักยภาพอย่างสูงด้าน การจัดการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นพัฒนาผูบ้รหิาร
โรงเรียนและครูให้ยึดมั่น ในจรรยาบรรณ มีศักยภาพสูง ด้านการจัดการเรียนรู้ให้ประสบ  ผลส าเร็จโดยเน้นการ
จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา รวมทั้ง การสง่เสริมให้มีการระดมทรัพยากรจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ครู
และผู้บริหารตามความต้องการจ าเป็นในระหว่างวนัหยุดหรือ ปิดภาคเรียน  

 ผลผลิต 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ยังคงผลผลิตเดิมจ านวน ๖ ผลผลิต ได้แก่  

  ๑) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศกึษา   

  ๒) ผู้จบการศึกษาภาคบังคบั   

  ๓) ผู้จบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย   

  ๔) เด็กพิการได้รบัการศึกษาขัน้พื้นฐานและพัฒนา สมรรถภาพ   

  ๕) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

  ๖) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยมีหน่วยก ากับ ประสาน ส่งเสริม
การจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๑๘๓ เขต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน ๔๒ เขต และส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษซึ่งมีสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน เป็นหน่วย
ปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าว สามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อน
นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล  

 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 



 

เอกสารประกอบการอบรม“หลักสูตรผูด้ าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นว.๒  หน้า ๑๐ 
 

 

 ข้อ ๔.การกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยค านึง ถึง การสร้าง ความเสมอภาคและความเป็นธรรมแก่
ประชาชนทุกกลุ่ม 

 

๘. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธชิ่วยเหลือทางการศึกษา เร่ืองก าหนด หลักเกณฑ์
และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 เจตนารมณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ โอกาสทางการศึกษา ในสถานศึกษาตามสภาพความพิการและศักยภาพ
โดยเร็ว และให้มีโอกาสได้รบัการวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อให้สามารถรับการศึกษาอย่างเหมาะสมต่อไป 

 ประกอบด้วย 

 -ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิชว่ยเหลือทางการศึกษา เร่ือง ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคล ของสถานศึกษาว่าเปน็คนพิการ 

 - แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา เอกสารแก้ไขแบบฯพฤตกิรรมและอารมณ์    

 - หลักสูตรการอบรมผู้ด าเนินการคัดกรอง และเอกสารเพิ่มเติม 
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ประเภทคนพิการทางการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ พ .ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงออกประกาศก าหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคน
พิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒ ประเภทของคนพิการ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
(๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
(๓) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
(๔) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
(๕) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(๖) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
(๗) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ ์
(๘) บุคคลออทิสติก 
(๙) บุคคลพิการซ้อน 
ข้อ ๓ การพิจารณาบุคคลที่มีความบกพร่องเพ่ือจัดประเภทของคนพิการ ให้มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตา

บอดสนิท ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 
 (๑.๑) คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียงหาก

ตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๖๐ (๖/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๒๐๐(๒๐/
๒๐๐) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง 

 (๑.๒) คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์
ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หากวัดความชัดเจนของ
สายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๑๘ (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐(๒๐/๗๐) 

(๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึง
หูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

(๒.๑) คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยิน
ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป 

(๒.๒) คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยินการพูดผ่านทางการได้ยิน 
โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า ๙๐ เดซิเบลลงมาถึง 
๒๖ เดซิเบล 

(๓) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน 
(Functioning) ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมี
นัยส าคัญร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย ๒ ทักษะจาก ๑๐ ทักษะ ได้แก่ การสื่อ
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ความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้านทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การรู้จักใช้
ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน า ความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน การใช้เวลา
ว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ ๑๘ ปี 

(๔) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
 (๔.๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สม

ส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหวความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิด
จากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกการไม่สมประกอบ มาแต่ก าเนิด อุบัติเหตุและ
โรคติดต่อ 

 (๔.๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรค
ประจ าตัวซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งมีผลท าให้เกิดความ
จ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ 

(๕) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติในการท างานของสมอง
บางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่บกพร่องได้ ทั้งที่มีระดับ
สติปัญญาปกต ิ

(๖) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด 
เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มีความบกพร่อง ในเรื่องความเข้าใจ
หรือการใช้ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา
และหน้าที่ของภาษา 

(๗) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ได้แก่ บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
ปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความบกพร่องหรือความ
ผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์หรือความคิดเช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมอง
เสื่อม เป็นต้น 

(๘) บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วนซึ่งส่งผลต่อ
ความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมีข้อจ ากัดด้านพฤติกรรม 
หรือมีความสนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ ๓๐ เดือน 

(๙) บุคคลพิการซ้อน ได้แก ่บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่า 
หนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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การใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ๙  ประเภท ตามประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธชิ่วยเหลือทางการศึกษาเรื่อง 

ก าหนด  หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบคุคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

หน่วยย่อยที่ ๓.๑ การใช้แบบคัดกรองบคุคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  
 

บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการเห็น 
 
ความหมายของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

หมายถึง  บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท
ดังนี้ 

(๑.๑) คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียง หาก
ตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๖๐ (๖/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๒๐๐ 
(๒๐/๒๐๐) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง 

(๑.๒) คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษร ตัวพิมพ์ขยาย
ใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หากวัดความชัดเจนของ
สายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๑๘ (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐ (๒๐/๗๐) 

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒) 

 
บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน 

 

ความหมายของบุคคลที่มีบกพร่องทางการได้ยิน 

หมายถึง  บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น ๒ 
ประเภท ดังนี้ 

(๒.๑) คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการ
พูดผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสีย
การได้ยิน ๙๐ เดซิเบล ขึ้นไป 
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(๒.๒) คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยินการพูดผ่าน
ทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 
๙๐ เดซิเบล ลงมาถึง ๒๖ เดซิเบล 

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๒) 

บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา 
(Mental  Retardation หรือ Intellectual Disability) 

 

๑. ความหมายของบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา 
 

 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องก าหนดประเภท
และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาดังนี้  ได้แก่บุคคลที่ข้อจ ากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning) ในปัจจุบัน ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญ ร่วมกับความจ ากัดของ
ทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย ๒ ทักษะ จาก ๑๐ ทักษะ ได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การ
ด ารงชีวิตในบ้าน ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จัก
ควบคุมดูแลตนเอง การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ ๑๘ ปี 
 

๒. ลักษณะบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา  
 ๒.๑ ความสามารถทางสติปัญญาต่ าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญ 
 ๒.๒ ร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย ๒ ทักษะ จาก ๑๐ ทักษะ ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสาร 
  ๑) ใช้ภาษาไม่สมวัย 
  ๒) ไม่เข้าใจค าสั่ง ไม่สามารถท าตามค าสั่งได้ 
  ๒.๒.๒ ทักษะการดูแลตนเอง 
   ๑) ไม่สามารถ หรือสามารถดูแลตัวเองในชีวิตประจ าวันได้น้อย ในการรับประทานอาหาร  
การอาบน้ า/แปรงฟัน/การแต่งกาย 
   ๒) ไม่สามารถท าความสะอาดหลังการขับถ่าย 
  ๒.๒.๓ ทักษะการด ารงชีวิตภายในบ้าน 
   ๑) ต้องกระตุ้นในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอยู่เสมอ 
   ๒) ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันได้ต่ ากว่าวัย 
  ๒.๒.๔ ทักษะทางสังคม/การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
   ๑) ชอบเล่นกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า หรือไม่สามารถเล่นกับเพ่ือนตามวัย 
   ๒) เล่นเลียนแบบผู้อ่ืนอย่างไม่เหมาะสมกับวัย 
  ๒.๒.๕ ทักษะการรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน 
   ๑) มีปัญหาด้านพฤติกรรมในการใช้สิ่งของสาธารณะประโยชน์ เช่น  ชอบท าลายหรือใช้
อย่างไม่ระมัดระวัง 
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   ๒) ไม่รู้จักวิธีการใช้ การจัดเก็บ และการดูแลรักษาของส่วนรวม 
  ๒.๒.๖ ทักษะการรู้จักดูแลควบคุมตนเอง 
   ๑) เอาแต่ใจตนเอง มีอารมณ์โกรธ ฉุนเฉียวบ่อย ๆ 
   ๒) ไม่สามารถควบคุมตนเองท าตามสิ่งที่ต้องท า 
  ๒.๒.๗ ทักษะการน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ๑) ลืมง่าย/จ าในสิ่งที่เรียนมาแล้วไม่ได้ 
   ๒) ไม่สามารถน าทักษะที่เรียนรู้ไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
  ๒.๒.๘ ทักษะการท างาน 
   ๑) ช่วงความสนใจสั้น ไม่สามารถรับผิดชอบงานที่ต้องท า 
   ๒) ท าตามค าสั่งต่อเนื่อง ๒ ค าสั่งขึ้นไปได้ยาก สับสนง่าย 
  ๒.๒.๙ ทักษะการใช้เวลาว่าง 
   ๑) สนใจสิ่งรอบตัวน้อย 
   ๒) ใช้เวลาว่างแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
  ๒.๒.๑๐ ทักษะการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
   ๑) ดูแลสุขภาพตนเองได้น้อย เช่น ล้างมือไม่เป็น หรือไม่รู้จักรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์ 
   ๒) มีความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยตนเองน้อย 
๓. ระดับความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปญัญา (กุลยา ก่อสวรรณ. ๒๕๕๓ : ๖)  
 ๔.๑ ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเล็กน้อย (Mild Intellectual Disability)  
                  หมายถึง สติปัญญาระดับ ๕๐ – ๗๐ 
 ๔.๒ ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเล็กปานกลาง (Moderate Intellectual Disability)     
                  หมายถึง สติปัญญาระดับ ๓๕ – ๔๙ 
 ๔.๓ ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับรุนแรง (Severe Intellectual Disability)  
                  หมายถึง สติปัญญาระดับ ๒๐ – ๓๔ 
 ๔.๔ ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับรุนแรงมาก (Profound Intellectual Disability)    
       หมายถึง สติปัญญาต่ ากว่า ๒ 

การจ าแนกเชาวน์ปัญญา 
 

ไอคิว ระดับเชาวน์ปัญญา 

๑๓๐ ขึ้นไป  อัจฉริยะ (Very Superior)  

๑๒๐ – ๑๒๙  ฉลาดมาก (Superior)  

๑๑๐ – ๑๑๙  ค่อนข้างฉลาด (Bright Normal)  

๙๐ – ๑๐๙  ปานกลาง(Average)  

๘๐ – ๘๙ ปัญญาทึบ (Dull Normal)  

๗๐ – ๗๙ คาบเส้นปัญญาอ่อน (Borderline)  
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ต่ ากว่า ๗๐ ปัญญาอ่อน (Mental Retardation)  

๕๐ – ๖๙ ปัญญาอ่อนระดับน้อย (Mild mental retardation)  

๓๕ – ๔๙ ปัญญาระดับปานกลาง (Moderate mental retardation)  

๒๐ – ๓๔ ปัญญาอ่อนระดับรุนแรง (Severe mental retardation)  

ต่ ากว่า ๒๐ ปัญญาอ่อนระดับรุนแรงมาก (Profound mental retardation)  

 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๒) 
 

บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
 
ความหมายของบุคคลบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

หมายถึง  บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็น ๒ 
ประเภท ดังนี้ 

(๔.๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วน
หรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิด
จากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบ มาแต่ก าเนิด อุบัติเหตุ
และโรคติดต่อ 

(๔.๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรค
ประจ าตัวซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งมีผลท าให้เกิดความ
จ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ 

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒) 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้(Learning Disability) 
 

๑. ความหมายของบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง  บุคคลที่มีความผิดปกติในการ
ท างานของสมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้าน
ใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน  การคิดค านวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่บกพร่องได้ 
ทั้งทีระดับสติปัญญาปกติ (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 

๒. สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อให้เกิดปัญหาการเรียนเนื่องมาจากเด็กไม่สามารถเรียนได้ดี
เท่ากับเด็กปกติทั่วไป การค้นหาความบกพร่องของเด็กส่วนมากเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางสาธารณสุข 
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บุคลากรทางการศึกษาอาจจ าเป็นต้องรับรู้ไว้ เพ่ือจะได้หาทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกับปัญหาของ
เด็กต่อไป สาเหตุของความบกพร่องนี้อาจจ าแนกได้ดังนี้ 
  ๑. การได้รับบาดเจ็บทางสมอง บุคลากรทางการแพทย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้ในหลายประเทศ มีความเชื่อว่า สาเหตุส าคัญที่ท าให้เด็กเหล่านี้ไม่สามารถเรียนได้ดีนั้น เนื่องมาจาก
การได้รับบาดเจ็บทางสมอง (Brain Damage) อาจจะเป็นการได้รับบาดเจ็บก่อนคลอด ระหว่างคลอด 
หรือหลังคลอดก็ได้ การบาดเจ็บนี้ท าให้ระบบประสาทส่วนกลางไม่สามารถท างานได้เต็มที่ อย่างไรก็ตาม
การได้รับบาดเจ็บอาจไม่รุนแรงนัก (Minimal brain dysfunction) สมองและระบบประสาทส่วนกลางยัง
ท างานได้ดีเป็นส่วนมาก มีบางส่วนเท่านั้นที่มีความบกพร่องไปบ้างท าให้เด็กมีปัญหาในการรับรู้ ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการเรียนรู้ของเด็กแต่ปัญหานี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับทั้งหมดเพราะเด็กบางคนอาจเป็นกรณียกเว้น
ได ้
  ๒. กรรมพันธุ์ งานวิจัยจ านวนมากระบุตรงกันว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้บางอย่างสามารถ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากการศึกษาเป็นรายกรณีพบว่า เด็กที่ มีปัญหาทางการ
เรียนรู้บางคน อาจมีพ่ีน้องเกิดจากท้องเดียวกัน มีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกันหรืออาจมีพ่อแม่ พ่ี น้อง 
หรือญาติใกล้ชิดมีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในการอ่าน การเขียน และการ
เข้าใจภาษา 

มีรายงานการวิจัยที่น่าเชื่อถือได้ว่า เด็กฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดี่ยวกัน (Identical Twin) มีพบว่าฝา
แฝดคนหนึ่งมีปัญหาในการอ่านฝาแฝดอีกคนมักมีปัญหาในการอ่านเช่นเดียวกัน แต่ปัญหานี้ไม่พบบ่อยนัก
ส าหรับฝาแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ (Fraternal Twin) จึงอาจโดยสรุปได้ว่าปัญหาในการเรียนรู้อาจสืบ
ทอดทางพันธุกรรมได้ 
  ๓. สิ่งแวดล้อม สาเหตุทางสภาพสิ่งแวดล้อมนี้ หมายถึง สาเหตุอ่ืน ๆ ที่มาใช่การได้รับบาดเจ็บ
ทางสมอง และกรรมพันธุ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กภายหลังการคลอด เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อม
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การที่เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายล่าช้าด้วยสาเหตุบางประการ การที่ร่างกาย
ได้รับสารบางประการอันเนื่องมาจากสภาพมลพิษในสิ่งแวดล้อม การขาดสารอาหารในวัยทารกและในวัย
เด็ก การสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพของครู ตลอดจนการขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น แม้ว่าองค์ประกอบ
ทางสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยตรง แต่องค์ประกอบ
เหล่านี้อาจท าให้สภาพการเรียนรู้ของเด็กมีความบกพร่องมากขึ้น 

ปัญหาและความบกพร่องของเด็กกลุ่มนี้จะเริ่มสังเกตเห็นได้ชัดเจนตอนเริ่มเข้าเรียนแต่ภาวะปัญหา
ทางการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันไป บางคนก็เพียงแต่มีปัญหา เกี่ยวการเรียนรู้เพียงเล็กๆ น้อยๆ 
เช่น เขียนตัวหนังสือโย้ไปเย้มา อ่านค าตก ๆ หล่น ๆ มีความสับสนระหว่าง“ภ กับ ถ”“ b กับ d”แต่บางคนก็
มีปัญหามากมายจนส่งผลให้เกิด ความยุ่งยากล าบากต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและกระทบไปถึงผู้คนรอบ
ข้างด้วย นักจิตวิทยาและนักการศึกษาเชื่อว่า ภาวะที่ความสามารถในการเรียนของบุคคล หรือเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ต่ ากว่าความสามารถตามอายุระดับการศึกษา และระดับสติปัญญา 
 

๓.  ลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  ๓.๑ ลักษณะความบกพร่องด้านการอ่าน 
  ลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ศรียา นิยมธรรม (๒๕๔๑: ๗๙) 
ผดุง อารยะวิญญู (๒๕๔๕: ๑๐-๑๒) ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๑: ๑๐๙) 
ได้อธิบายลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านที่สอดคล้องกันไว้ ดังนี้   

 ๑) อ่านช้าอ่านข้าม  อ่านไม่หมด 
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 ๒) จ าค าศัพท์ค าเดิมไม่ได้ ทั้งๆ ที่เคยผ่านสายตามาแล้วหลายครั้ง 
 ๓) อ่านเพิ่มค า ซ้ าค า อ่านผิดต าแหน่ง   

๔) อ่านสลับตัวอักษรหรือออกเสียงสลับกัน เช่น บก อ่านเป็น กบ 
๕) สับสนในพยัญชนะคล้ายกัน เช่น ก ภ  ถ,  ฦ  ฎ  ฏ, ด ต ค 
๖) จ าศัพท์ใหม่ไม่ค่อยได้ 
๗) มีปัญหาในการผสมค า การอ่านออกเสียงค า 
๘) สับสนค าท่ีคล้ายกัน เช่น บาน/ บ้าน 
๙) อ่านค าที่ไม่คุ้นเคยไม่ได้ 
๑๐) อ่านค าในระดับชั้นของตนเองไม่ได้ 

  ๑๑) อ่านอักษรน าไม่ได้ 
  ๑๒) อ่านข้ามบรรทัดอ่านซ้ าบรรทัด 
  ๑๓) อ่านค าสมาส สนธิ ไม่ได้ 
  ๑๔) เปรียบเทียบความหมายของค าไม่ได้ 
  ๑๕) ไม่รูจ้ักหน้าที่ของค าในประโยค 
  ๑๖)  มีปัญหาในการอ่านค าพ้องรูป พ้องเสียง 
  ๑๗) อ่านราชาศัพท์ไม่ได้ 
  ๑๘) อ่านบทร้อยกรองล าบาก 
  ๑๙) อ่านค ายากประจ าบทไม่ได้ 
  ๒๐) อ่านจับใจความส าคัญของเรื่องไม่ได้ 
  ๒๑) อ่านหลงบรรทัด อ่านซ้ าค า   
  ๒๒) อ่านตกหล่น อ่านเพิ่มค า หาค ามาแทนที่หรืออ่านกลับค า  
   ๒๓) อ่านเรียงล าดับผิด สับสนต าแหน่ง ประธาน กริยา กรรม  
   ๒๔) อ่านสับสนระหว่างอักษรหรือค าท่ีคล้ายคลึงกัน  
   ๒๕) อ่านช้าและตะกุกตะกัก 
   ๒๖) อ่านด้วยความลังเลไม่แน่ใจ  
   ๒๗) บอกล าดับเรื่องราวไม่ได้  
   ๒๘) จ าประเด็นส าคัญของเรื่องราวไม่ได้   
   ๒๙) แยกสระเสียงสั้น – ยาว ไม่ได้  
   ๓๐) ขมวดคิ้ว นิ่วหน้าเวลาอ่าน  
   ๓๑) อ่านสลับตัวอักษร  
   ๓๒) การอ่านถอยหลัง  
   ๓๓) อ่านออกเสียงไม่ชัด   
   ๓๔) จ าใจความส าคัญของเรื่องไม่ได้  
   ๓๕) เล่าเรื่องที่อ่านไม่ได้  
   ๓๖) จ าข้อเท็จจริงพ้ืนฐานไม่ได้   
   ๓๗) อ่านค าในต าแหน่งที่ไม่ถูกต้อง 
   ๓๘) จ าตัวอักษรได้บ้าง แต่อ่านเป็นค าไม่ได้  
   ๓๙) ความสามารถในการอ่านต่ ากว่านักเรียนอ่ืนในชั้นเรียนเดียวกัน  
   ๔๐) อ่านค าโดยสลับตัวอักษร เช่น กบ เป็น บก, มอง เป็น ของ, ยอด เป็น  ดอย, กาบ  
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  ๓.๒ ลักษณะความบกพร่องด้านการเขียน 
  การเขียนเป็นทักษะสูงสุดในกระบวนการทางภาษา ซึ่งประกอบด้วยทักษะในการฟัง การอ่าน การ
พูด และการเขียน การเขียนเป็นการแสดงออก ซึ่งแนวความคิดของผู้เขียนเด็กท่ีมีความบกพร่องในการ
เขียน อาจแสดงพฤติกรรมในการเขียนดังนี้ 
  ๑) ไม่ชอบและหลีกเลี่ยงการเขียน หรือการลอกค า 
  ๒) เขียนไม่สวยไม่เรียบร้อย สกปรก ขีดทิ้ง ลบทิ้ง 
  ๓) เขียนตัวอักษรและค าท่ีคล้ายๆ กันผิด 
  ๔) ลอกค าบนกระดานผิด (ลอกไม่ครบตกหล่น) 
  ๕)  เขียนหนังสือไม่เว้นวรรค ไม่เว้นช่องไฟ ตัวอักษรเบียดกันจนท าให้อ่านยาก 
  ๖) เขียนสลับต าแหน่งระหว่างพยัญชนะ สระ เช่น ตโ 
  ๗) เขียนตามค าบอกของค าในระดับชั้นตนเองไม่ได้ 
  ๘) เขียนตัวอักษรหรือตัวเลขกลับด้าน คล้ายมองกระจกเงา เช่น   ,   
  ๙) เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขที่มีลักษณะคล้ายกันสลับกัน เช่น ม-น, ด-ค, พ-ย, b-d, p-q, 6-9 
  ๑๐) เรียงล าดับตัวอักษรผิด  เช่น  สถิติ  เป็น  สติถ ิ
  ๑๑) ฟังค าบรรยายแล้วจดโน้ตย่อไม่ได้ 
  ๑๒) เขียนค าท่ีมีตัวการันต์ไม่ได้ 
  ๑๓) เขียนสรุปใจความส าคัญไม่ได้ 
  ๑๔) เขียนบรรยายความรู้สึกนึกคิดของตนเองไม่ได้ 
  ๑๕) เขียนเรียงความยาวๆ  ไม่ได้ 
  ๑๖) เขียนบรรยายภาพไม่ได้ 
  ๑๗) เขียนย่อความไม่ได้ 
  ๑๘) เขียนค าพ้องรูป – พ้องเสียงไม่ได้ 
        ๑๙) เขียนค ายากประจ าบทไม่ได้ 
  ๒๐) เขียนตามค าบอกไม่ได้ 
  ๒๑)  ไม่สามารถลอกค าท่ีครูเขียนบนกระดานลงสมุดของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
  ๒๒) เขียนประโยคตามครูไม่ได้ 
  ๒๓) ไม่สามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 
  ๒๔) เขียนไม่เป็นค า อาจเป็นลายเส้น แต่อ่านไม่ได้ 
  ๒๕) เขียนเป็นประโยคไม่ได้ เรียงค าไม่ถูกต้อง 
  ความบกพร่องทางการเขียนนี้ ไม่รวมไปถึงปัญหาของเด็กที่เขียนค ายากไม่ได้ อันเนื่องมาจากการ
ที่เด็กไม่ตั้งใจเรียน เด็กขาดเรียนบ่อย หรือขี้เกียจอ่านหรือเขียนหนังสือ การที่ไม่ส่งงานที่ครูมอบหมายให้
ท า เป็นต้น 
 
     ๓.๓ ลักษณะความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ 
  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ประกอบขึ้นด้วยสัญลักษณ์เช่นเดียวกันกับวิชาภาษาไทยเด็กท่ีมีความ
บกพร่องในการรับรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์อาจมีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์แสดงพฤติกรรมดังนี้ 
  ๑) นับเลขเรียงล าดับ นับเพ่ิม นับลดไม่ได้ 
  ๒) ยากล าบากในการบวก,ลบ  จ านวนจริง 
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  ๓) ยากล าบากในการใช้เทคนิคการนับจ านวนเพิ่มทีละ ๒, ๕, ๑๐, ๑๐๐ 
  ๔) ยากล าบากในการประมาณจ านวนค่า 
  ๕) ยากล าบากในการเปรียบเทียบ  มากกว่า  น้อยกว่า 
  ๖) แก้โจทย์ปัญหาง่ายๆ ไม่ได้ 
  ๗) สับสนไม่เข้าใจเรื่องเวลา ทิศทาง 
  ๘) บอกความหมาย หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ เช่น +, -, ×, >, <, = 
  ๙) เปรียบเทียบขนาด รูปทรง ระยะทาง ต าแหน่งไม่ได้ 
  ๑๐) เขียนตัวเลขกลับ เช่น  ร-5, 5-s , 6-9 
  ๑๑) ไม่เข้าใจความหมายและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
  ๑๒) ไม่สามารถเขียนเศษส่วนในลักษณะทศนิยมและทศนิยมซ้ า 
  ๑๓) ไม่เข้าใจและเขียนจ านวนตรรกยะ และอตรรกยะไม่ได้ 
  ๑๔) ไม่เข้าใจและเขียนจ านวนในรูปอัตราส่วน  สัดส่วนและร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา 
  ๑๕) ไม่เข้าใจการเขียนระบบจ านวนจริง 
  ๑๖) ไม่เข้าใจและเขียนค่าสัมบูรณ์ไม่ได้ 
  ๑๗) ไม่เข้าใจการเขียนจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลังที่เป็นจ านวนตรรกยะ จ านวนจริงที่อยู่ใน
เกณฑ์ 
  ๑๘) ไม่เข้าใจเรื่องการประมาณค่า 
  ๑๙) ไม่เข้าใจเรื่องจ านวนเต็มและเศษส่วน 
  ๒๐) ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบจ านวน 
  ๒๑) ไม่เข้าใจความหมายของจ านวน เด็กอาจนับเลข ๑๒๓๔๕๖ .......ได้ แต่ถ้าครูสั่งในหยิบก้อน
หินมาวางข้างหน้า ๕ ก้อน เด็กจะปฏิบัติไม่ได้ การนับของเด็กเป็นการท่องจ า ไม่ใช่ความเข้าใจ 
  ๒๒) ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ได้ยินกับสิ่งที่มองเห็น เด็กอาจจะออกเสียงนับเลข ๑๒๓๔๕ 
............ได้ แต่ถ้าใหน้บัจ านวนนกในภาพบนกระดานด าเด็กจะนบัไม่ได้ 
  ๒๓)  มีปัญหาในการจัดเรียงล าดับไม่สามารถจ าแนกวัสดุที่มีขนาดต่างกันที่กองรวมกันอยู่ได้ 
  ๒๔)  ไม่เข้าใจปริมาณ เมื่อขนาดเปลี่ยนไป เช่น ธนบัตรใบละ ๒๐ บาท ๑ ใบ มีค่าเท่ากับเหรียญ 
๕ บาท จ านวน ๔ เหรียญ 

  ๒๕) ท าเลขไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการบวก ลบ คูณ หารเพียงอย่างเดียวหรือทั้ง ๔ อย่าง 
  ๒๖)  ไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น ไม่เข้าใจว่าเครื่องหมาย + แปลว่า 
เพ่ิมข้ึน มากขึ้นเครื่องหมาย - แปลว่า ลดลง น้อยลงเครื่องหมาย × แปลว่า ทวีคูณ เป็นต้น 
  ๒๗)  ไม่เข้าใจความหมายของตัวเลขที่น ามาเรียงกันในทางคณิตศาสตร์ การเรียงตัวเลขต่างกัน มี
ความหมายต่างกัน มีความหมายต่างกัน ดังนั้นเด็กประเภทนี้บางคนไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง๑๐ กับ 
๐๑๓๒ กับ ๒๓๕๑ กับ ๑๕ท าให้เด็กไม่สามารถค านวณเลขได้ 
  ๒๘)  ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการค านวณได้ 
       ๒๙) ไม่เข้าใจความหมายการชั่ง การตวง การวัด 
  ๓๐) มีปัญหาในการอ่านแผนที่และกราฟ ถ้าเด็กคนที่มีปัญหาเช่นนี้ นั่งรถไปต่างเมืองกับเพ่ือน ๒ 
คน เพื่อนของเขาท าหน้าที่ขับรถ เพ่ือนบอกให้เขาช่วยอ่านแผนที่ ทั้งสองคนนี้หลงทางแน่นอน 
  ๓๑) มีปัญหาในการท าเลขโจทย์ปัญหา เพราะเด็กไม่เข้าใจความหมายของปัญหาที่เป็นโจทย์ จึง
แปลความหมายไม่ได้ว่าเมื่อใดจะบวก จะลบ จะคูณ จะหาร 
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  ๓.๔ ลักษณะความบกพร่องทางพฤติกรรม 
  ลักษณะความบกพร่องทางพฤติกรรม มีดังนี้ 
  ๑) ไม่ท าตามค าสั่ง  ท างานไม่เสร็จ 
  ๒) มีความยากล าบากในการจัดระบบงาน 
  ๓) ท าของหายบ่อยๆ เป็นประจ า  เช่น   ของเล่น  ดินสอ  หนังสือ  อุปกรณ์การเรียน 
  ๔) ลืมท ากิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน 
  ๕) สับสนด้านซ้าย  ขวา 
  ๖) วางสิ่งของเครื่องใช้ไม่เป็นระเบียบ 
  ๗) เสียสมาธิง่ายมองไปยังทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวผ่านสายตา 
      ๘) มีอาการเครียดขณะอ่าน 
  ๙) ใจไม่ค่อยจดจ่ออยู่กับงาน มองโน่นมองนี่บ่อยๆ 
  ๑๐) หลีกเลี่ยง  ไม่ชอบ  หรือลังเลใจที่จะท างานหรือการบ้านที่ต้องมีระเบียบและใส่ใจในงาน 
  ๑๑) ลังเลในความสามารถของตนเอง  มักจะพึ่งโชคลางหรือสิ่งภายนอกมากกว่าการท างานหนัก 
  ๑๒)  ไม่ท าตามค าสั่ง  ท างานไม่เสร็จ 
  ๑๓)  มีความยากล าบากในการจัดระบบงาน 
  ๑๔) หลีกเลี่ยง  ไม่ชอบ  หรือลังเลใจที่จะท างานหรือการบ้านที่ต้องมีระเบียบและใส่ใจในงาน 
  ๑๕)  หันเหความสนใจไปสู่ภายนอกได้ง่าย 
  ๑๖) ลืมท ากิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน 
  ๑๗) สับสนด้านซ้าย  ขวา 
  ๑๘) วางสิ่งของเครื่องใช้ไม่เป็นระเบียบ 
  ๑๙)  ใจไม่ค่อยจดจ่ออยู่กับงาน มองโน่นมองนี่บ่อยๆ 
  ๒๐) เสียสมาธิง่ายมองไปยังทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวผ่านสายตา 
 
  ๓.๕ ความบกพร่องทางกระบวนการการคิด 
  เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จ านวนมาก มีความล าบากในการคิดกระบวนการใช้เหตุผล 
หรือแนวทางการก าหนดความคิดรวบยอด เช่น คนปกติทั่วไปจะมองที่ภาพรวมของวัตถุก่อน จึงมอง
ส่วนย่อย เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ อาจแสดงพฤติกรรมเก่ียวกับกระบวนการคิดการใช้เหตุผลดังนี้ 
  ๑) ไม่สามารถบอกความแตกต่าง ของสิ่งที่มองเห็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวัตถุ ๒ อย่างหรือ
มากกว่ามีขนาดลักษณะคล้ายคลึงกัน 
  ๒) ไม่สามารถบอกความแตกต่าง ของเสียงที่ได้ยินได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงที่คล้ายคลึงกัน หรือ
หากบอกได้ก็ไม่แน่นอน บางทีบอกได้ บางทีบอกไม่ได้ 
  ๓) ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับส่วนใหญ่ 
  ๔) มีความจ าไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นความจ าระยะสั้น หรือความจ าระยะยาว จึงท าให้เด็กบางคนได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อน ทั้ง ๆ ที่เขาควรได้รับการตัดสินว่า เป็นเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ 
  ๕)  ไม่มีความมานะอดทนในการประกอบกิจกรรมเลย หรือหากมีก็มีมากจนเกินไป จนบางครั้งท า
ให้ยากแก่การท าให้เขาเลิกกิจกรรมที่ท าอยู่ 
  ๖) จ าสิ่งที่มองเห็นได้ แต่หากน าสิ่งของนั้นให้พ้นสายตาแล้ว เด็กจะจ าสิ่งนั้นไม่ได้เลย มีพฤติกรรม
เหมือนไม่เคยพบเห็นวัตถุนั้นมาก่อน 
  ๗) ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทนไม่ได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจ าวัน 
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       ๘) มีพฤติกรรมเหมือนคนถูกควบคุมโดยสิ่งอ่ืนที่อยู่ภายนอก เด็กบางคนจึงไม่สามารถควบคุม 
ตนเองได้ เสียสมาธิง่าย เพราะสนใจสิ่งที่อยู่ภายนอกห้องเรียนเสมอ 
  ๙) ไม่สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว หรือไม่ก็สนใจมากเกินไป จนยากที่จะดึงความสนใจของเด็กออกจาก
สิ่งของนั้น  
  ๑๐) มีการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวอยู่เสมอ ไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้นาน 
 
  ๓.๖ ความบกพร่องด้านอ่ืน ๆ 
  ความบกพร่องด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาจจ าแนกออกเป็น ๓ ด้าน คือ ความบกพร่องเกี่ยวกับสมาธิ 
ความบกพร่องด้านการรับรู้ และความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว นักจิตวิทยาหลายคน กล่าวว่าความ
บกพร่องทั้ง ๓ ด้าน เป็นลักษณะหนึ่งที่มีปัญหาในการเรียนรู้ แต่นักวิจัยหลายคนไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม
พฤติกรรมจะกล่าวดังต่อไปนี้ มักปรากฏในเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้เสมอมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป 
ความบกพร่องทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ความบกพร่องเกี่ยวกับสมาธิ เด็กที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับสมาธิเรียกว่า 
เด็กสมาธิสั้น สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน มีข้อก าหนดเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น ดังนี้  

  ๓.๖.๑ ความบกพร่องเกี่ยวกับสมาธิ 
  ๑) มักท างานไม่เสร็จ ท างานหลายอย่างค้างไว้ 

    ๒) ไม่ฟังครู เวลาครูพูด 
    ๓) เสียสมาธิง่าย 
    ๔) ไม่สามารถมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรียนอยู่ได้ 
    ๕)ไม่สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้นานความหุนหันพลันแล่นการอยู่ไม่นิ่ง 
    ๖) วิ่งไปมาในห้องเรียน หรือปีนป่ายบ่อย ๆ 
    ๗) นั่งนิ่งได้ไม่นาน หรือสะบัดมือไปมาติดต่อกันนาน ๆ 
              ๘) ลุกจากที่นั่งบ่อย ๆ 
    ๙) เดินไปมาทั่วห้องเรียน 
    ๑๐) เคลื่อนไหวอยู่เสมอ หยุดนิ่งไม่ได้ 
   ๓.๖.๒ ความบกพร่องเกี่ยวกับการรับรู้ เด็กอาจแสดงพฤติกรรมดังนี้ 
    ๑)  มีปัญหาในการจ าแนกสิ่งที่ได้ยิน 
    ๒) ไม่สามารถจ าสิ่งที่เคยได้ยิน พบเห็นได้ 
    ๓) ไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวลา 
    ๔) ไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพ้ืนผิว 
    ๕) ไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระยะทาง 
    ๖) ไม่มีสามารถแยกวัตถุออกจากฉากหลังได้ 
    ๗) ไม่สามารถจ าแนกส่วนย่อยออกจากส่วนใหญ่ได้ 
          ๘) ไม่เข้าใจความหมายของค าว่า ซ้าย – ขวา หน้า – หลัง 
    ๙) การท างานประสานกันระหว่างมือกับสายตาไม่ดี 
   ๓.๖.๓ ความบกพร่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว  
    ความบกพร่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหวของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง (เด็กซีพี) ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
ส่วนใหญ่ ได้แก่กล้ามมัดใหญ่มัดเล็กไม่ดีมีการเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่วมีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวล่าช้า 
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บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาได้แก่บุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่ง

เสียงพูดเช่นเสียงผิดปกติอัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติหรือบุคคลที่มีความบกพร่องใน
เรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูดการเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่ง
อาจเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหาและหน้าที่ของภาษา  

 
(ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง 

ก าหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
ความหมาย 
 บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์  หมายถึง บุคคลที่มีอารมณ์และพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นที่ยอมรับทาง
สังคมส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กและผู้อ่ืน เป็นผลมาจากความขัดแย้งของเด็กกับสภาพแวดล้อม 
หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตัวเด็กเองขาดสัมพันธภาพกับเพ่ือนหรือผู้อ่ืน ความเก็บกดทางอารมณ์จะ
แสดงออกทางร่างกาย แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม 
 - กลุ่มความประพฤติผิดปกติ มีลักษณะก้าวร้าว ท าร้ายผู้อื่น ต่อต้าน เสียงดัง พูดหยาบคาย 
 - กลุ่ มบุคคลผิดปกติ  ชอบ เก็บตั ว ขาดความมั่ น ใจ กัด เล็บ  เงียบ เฉย ไม่ พูด มองโลก 
ในแง่ร้าย 
 - กลุ่มขาดวุฒิภาวะ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับวัย สมาธิ ไม่สนใจสิ่งรอบตัว งุ่มง่าม เฉื่อยชา 
สกปรก ขาดความรับผิดชอบ 
 - กลุ่มที่มีปัญหาทางสังคม ชอบหนีโรงเรียน หนีออกจากบ้าน คบเพ่ือนไม่ดี ต่อต้านผู้มีอ านาจ 
ชอบเที่ยวกลางคืน 
 - เกณฑ์การตัดสิน เป็น เด็กที่ แสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ ที่ เบี่ ยงเบนไปจากเด็กทั่ วไป 
ในวัยเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะได้รับบริการแนะแนวและบริการให้ค าปรึกษาแล้วก็ตามก็ยังมีปัญหาทางอารมณ์
อยู่ในลักษณะเดิม 
 - การประเมินผลทางจิตวิทยาและการสังเกตอย่างมีระบบ ระบุว่าเด็กมีปัญหาในทางพฤติกรรมมา
เป็นระยะเวลาอันยาวนานมีพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของตน การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ 
พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางภาษาและการควบคุมพฤติกรรมของตนเองมีหลักฐานอ่ืนยืนยันว่า
ปัญหาของนักเรยีนมิได้เกิดจากความบกพร่องทางร่างกาย การรับรู้และสติปัญญา 
ลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ลักษณะบางอย่างที่พอสังเกตได้ 
 ๑. ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ก้าวร้าว ก่อกวนเป็นอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่น 
   - โหดร้าย ทารุณ รังแกสัตว์  
   - ชกต่อยท าร้ายร่างกายตนเองและผู้อ่ืน 
   - ข่มขู่ คุกคาม หวีดร้อง กระทืบเท้า  
   - ก้าวร้าว ก่อกวนเพื่อน 
   - การประทุษร้ายทางเพศ 
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  ๒. เคลื่อนไหวผิดปกติ 
  - ไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนไหวตลอดเวลา 
  - มีความสนใจสั้น สนใจบทเรียนได้ไม่นาน 
 ๓. มีปัญหาปรับตัวทางสังคม มีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 
  - ท าลายสาธารณสมบัติ 
  - มีนิสัยลักขโมย ฝ่าฝืนกติกา ต่อต้านสังคม 
  - วิวาทกับผู้อ่ืนเสมอ 
  - ประทุษร้ายทางเพศ 
  - ไม่เคารพ ไม่เชื่อฟังครูและพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างรุนแรง ไม่เคารพย าเกรงผู้อ่ืน 
  - ขาดความรับผิดชอบ  
 ๔. มีความรู้สึกกังวลและปมด้อยอย่างรุนแรงสม่ าเสมอ 
  - ไมไกล้าพูดไม่กล้าแสดงออก 
  - มีประหม่าอย่างมากเม่ือให้แสดงออก เช่น รายงาน 
  - มีอาการเจ็บป่วยทางกายเมื่อมาโรงเรียนอ้างเหตุผลต่างๆ นานา เพ่ือที่จะไม่ท ากิจกรรม
ใดๆ 
  - ร้องไห้บ่อย  
  - วิตกกังวล ลุกลี้ลุกลน 
 ๕. หนีสังคมปลีกตวัออกจากสังคมอันมีผลต่อการเรียน 
  - ไม่พูดคุย ไม่เล่นกับเพ่ือน ไม่มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง ถอยหนีสังคม 
  - ไม่ร่วมกับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ หนีเรียนเป็นประจ า 
  - เจ้าอารมณ์ รุนแรง 
  - แยกตัวอยู่คนเดียว ท างานคนเดียวตลอดเวลา 
  - เก็บตัว หมกมุ่น เหม่อลอย 
อาการที่อาจแสดงออกบ่อยๆ  
 ๑. อาการสมาธิสั้น (Inattention) 
  ๑) มีความยากล าบากในการตั้งสมาธิ 
  ๒) มักวอกแวกง่าย ตามสิ่งเร้าภายนอก 
  ๓) ดูเหมือนไม่ฟังเมื่อมีคนพูดด้วย 
  ๔) ท าตามค าสั่งไม่จบ หรือท ากิจกรรมไม่เสร็จ 
  ๕) หลีกเลี่ยงที่จะท ากิจกรรมที่ต้องใช้ความพยายาม 
  ๖) ละเลยในรายละเอียด หรือท าผิดด้วยความเลินเล่อ 
  ๗) มีความยากล าบากในการจัดระเบียบงานหรือกิจกรรม 
  ๘) ท าของหายบ่อยๆ 
  ๙) มักลืมกิจวัตรประจ าวันที่ต้องท าสม่ าเสมอ 
 ๒. อาการอยู่ไม่นิ่ง (Hyperactivity) 
  ๑) หยุกหยิก ขยับตัวไปมา 
  ๒) นั่งไม่ติดที่ มักต้องลุกเดินไปมา 
  ๓) มักวิ่งวุ่น หรือปีนป่าย ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม 
  ๔) ไม่สามารถเล่นเงียบๆได้ 
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  ๕) เคลื่อนไหวไปมา คล้ายติดเครื่องยนต์ตลอดเวลา 
  ๖) พูดมากเกินไป 
 ๓. อาการหุนหันพลันแล่น (Impulsiveness) 
  ๑) มีความยากล าบากในการรอคอ  
  ๒) พูดโพล่งขึ้นมา ก่อนถามจบ 
  ๓) ขัดจังหวะ หรือสอดแทรกผู้อื่น ในวงสนทนาหรือในการเล่น 
 

บุคคลออทิสติก 
 

ความหมายของบุคคลออทิสติก 
หมายถึง  บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วน ซึ่งส่งผลต่อความ

บกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมีข้อจ ากัดด้านพฤติกรรม หรือ
มีความสนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ ๓๐ เดือน 

 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๒) 
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เทคนิคการให้ค าปรึกษาและการประสานกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ 

สัมพันธภาพและความรู้ความเข้าใจของบุคคลในครอบครัวมีความส าคัญต่อพัฒนาการและความ
มั่นคงทางอารมณ์และสังคมของสมาชิกทุกคน  หากสมาชิกคนใดมีปัญหาทางอารมณ์จะมีผลกระทบต่อ
สมาชิกคนอ่ืนๆและบรรยากาศในครอบครัว และส่งผลต่อบุคลิกภาพ ปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสมาชิกในครอบครัว  การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมจะ
ท าให้เด็กพิการได้รับความช่วยเหลือ ส่งผลต่อการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเอ้ืออาทรและการวางแผนการ
จดัการศึกษา และการรับบริการที่จ าเป็นท าให้เด็กพิการประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตสามารถเข้าสู่
สังคมและพ่ึงพาตนเองไดโ้ดยครอบครัวเป็นฐาน 
 

เทคนิควิธีการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๑. ศึกษาประวัติครอบครัว เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของครอบครัวรูปแบบปฏิสัมพันธ์ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันโดยให้ผู้รับการปรึกษาเล่าถึงเรื่องราวต่างๆในครอบครัว คนส าคัญในชีวิต 

๒. รับฟังเรื่องราวอย่างตั้งใจ จับประเด็นเนื้อหาความรู้สึกเพ่ือสื่อกลับให้ผู้รับค าปรึกษารับรู้ตนเองสะท้อน
ความรู้สึก  เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาได้ทราบถึงความรู้สึกของตนเอง  อาจสะท้อนโดยใช้ค าพูดที่แสดงความรู้สึกจาก
เนื้อความที่ผู้รับการปรึกษาได้พูดมาแล้ว  เช่น  “  คุณรู้สึกว่า……….” 

๓. ทวนค าพูด การพูดต่อเติมประโยคให้สมบูรณ์การน าค าตอบของผู้รับค าปรึกษามาประกอบการสนทนา 
๔. สรุปความ โดยสรุปค าพูดของผู้รับการปรึกษาให้สั้นลง  เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับค าปรึกษา 
๕. ยกตัวอย่างประสบการณ์ของตนเองหรือผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกว่าปัญหาที่ตนพบนั้นเป็น

ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ และผู้อ่ืนก็เคยประสบมาเช่นกัน 
๖. สนับสนุน โดยการพูดให้ก าลังใจแก่ผู้รับค าปรึกษาและเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาได้ท า

นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เช่น “สิ่งที่คุณท านั้นนับว่าเป็นการเสียสละอย่างมาก” 
ผู้ให้ค าปรึกษาควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาครอบครัวให้มีความรู้ ทักษะปฏิบัติการและ

ประสบการณ์ที่จะช่วยให้เด็กพิการก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่ประสบความส าเร็จโดยค านึงถึงการท างานร่วมกัน
ของผู้ให้ค าปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนด้านกฎหมาย การสนับสนุนให้เด็กพิการ
มีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเองและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตรวมทั้งการเชื่อมโยงของแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลกับแผนการเชื่อมต่อทางการศึกษาอย่างจริงจังจะช่วยให้เด็กพิการประสบ
ความส าเร็จต่อการด าเนินชีวิตในอนาคตได้ 
 

การประสานงานกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การประสานงาน คือ การที่บุคคลหรือหน่วยงานในองค์กร ท างานร่วมกับบุคคลและหน่วยงาน

อ่ืนเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต้องกระท าต่อเนื่องสอดคล้องกันไปเพ่ือให้
งานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ของการประสานงาน 
๑.เพ่ือแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
๒.เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี 
๓. เพื่อขอค ายินยอมหรือความเห็นชอบ 
๔.เพ่ือขอความช่วยเหลือ 
๕.เพ่ือขจัดข้อขัดแย้งที่อาจมีข้ึน 
๖.เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
๗.เพ่ือให้งานมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 

ประโยชน์ของการประสานงาน 
๑. ช่วยให้การท างานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว 
๒. ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
๓. ช่วยให้ทุกผ่ายเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
๔. ช่วยสร้างความสามัคคีและความเข้าใจในหมู่คณะ 
๕. เสริมสร้างขวัญของผู้ปฏิบัติงาน 
๖. ลดอันตรายจากการท างานให้น้อยลง 
๗. ช่วยลดข้อขัดแย้งในการท างาน 
๘. ช่วยให้ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะและเพ่ิมผลส าเร็จของงาน 
๙. ช่วยเกิดความคิดใหม่ๆและปรับปรุงอยู่เสมอ 
๑๐. ป้องกันการท างานซ้ าซ้อน 
๑๑. การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเภทของการประสานงาน  มีหลายวิธีแตกต่างกันไป ได้แก่ 
๑. การประสานงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
๒. การประสานงานภายในองค์การและภายนอกองค์การ 
๓. การประสานงานในแนวดิ่ง (Top- Down Bottom-up) และแนว 

 
เทคนิคการประสานงาน 

๑. ก าหนดเป้าหมายในการประสานงานให้ชัดเจน 
๒. เตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการประสานงานให้ครบถ้วนครอบคลุม 
๓. ศึกษาข้อมูลของบุคคลหรือหน่วยงานจะประสานงานด้วย 
๔. วางแผนการประสานงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระยะเวลา 
๕. เตรียมตนเองให้พร้อมและเหมาะสมตามกาลเทศะ เช่น การแต่งกาย การใช้ภาษาพูดที่เหมาะสม

กับบุคคลที่ประสานงานด้วย 
๖. เคารพและให้เกียรติผู้ที่ประสานงานด้วยรวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
๗. ประเมินผลการสื่อสารและประสานงานทุกครั้ง 
๘. ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประสานงานจากผลการประเมินทุกครั้ง 



 

เอกสารประกอบการอบรม“หลักสูตรผูด้ าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นว.๒  หน้า ๒๘ 
 

 

การประสานงานเพ่ือให้เด็กพิการได้รับบริการอย่างเต็มศักยภาพตามความต้องการจ าเป็นซึ่งเด็ก
พิการจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและพัฒนาจากบ้านสู่ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน จาก
ศูนย์การศึกษาพิเศษสู่โรงเรียน จากชั้นเรียนสู่ชั้นเรียนและจากโรงเรียนสู่ชุมชน เป็นต้น  ทักษะในการ
ประสานงานของครูและผู้ให้บริการทางการศึกษาย่อมส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานและความ
ร่วมมือของผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการอบรม“หลักสูตรผูด้ าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นว.๒  หน้า ๒๙ 
 

 

 
แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 
ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)..................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด.................................................อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.........................................  

ค าชี้แจง 
๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
๒ วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ        

โดยให้ท าเครื่องหมาย /ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ทีต่รงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ ของเด็ก  
๓ ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ

ควรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพ่ือให้เกิด 
ความชัดเจน  ถูกต้อง   

๔ ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย ๒ คนข้ึนไป   

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

๑ มักก้มศีรษะมองสิ่งของ หนังสือ รูปภาพหรือ น าเข้ามาดูใกล้ๆ ตา   
๒ เมื่อดูป้ายข้อความ รูปภาพ วัตถุสิ่งของต่างๆ ตามสาธารณะ ต้องเข้า

ไปดูใกล้ๆ  
  

๓ ขณะอ่านหนังสือ มักจะอ่านซ้ าบรรทัดเดิม หรืออ่านข้ามบรรทัด   

๔ มักใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่น เพื่อส ารวจ / หาสิ่งของ ควบคู่กับ การใช้
สายตา   

๕ บอกรายละเอียดของภาพหรือสิ่งของไม่ได้   
๖ เดินด้วยความระมัดระวังกว่าปกติ เดินไม่คล่องตัว มักชนและสะดุด

วัตถ ุ
  

๗ หรี่ตา  กระพริบตา ขยี้ตา กดตา เมื่อใช้สายตามากๆ   
๘ เคลื่อนศีรษะไปมา เพ่ือหาจุดที่มองเห็นชัดที่สุด   
๙ มักมีอาการปวดศีรษะ ปวดตา ตาลาย คันตา มองเห็นสิ่ งของ

เคลื่อนไหวไปมา 
  

๑๐ บอกความแตกต่างของสีที่ใกล้เคียงกัน หรือสีที่ไม่ตัดกันไม่ได้ เช่น สี
เขียวกับสีฟ้า สีแดงกับสีส้ม 

  

 
เกณฑ์การพิจารณา 
  ถ้าตอบว่าใช่   ๕  ข้อ  ขึ้นไป  แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  
ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้จักษุแพทย์ตรวจ
วินิจฉัยต่อไป 
 
 

ประเมินครั้งที่.............. 
๒ 



 

เอกสารประกอบการอบรม“หลักสูตรผูด้ าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นว.๒  หน้า ๓๐ 
 

 

ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .................................... 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                  (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                  (....................................................) 
 
ค ายินยอมของผู้ปกครอง 

ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว)....................................................................... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม  ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)....................................
ตามแบบคัดกรองนี้เม่ือพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        
 ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 
 
 

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

๓ 



 

เอกสารประกอบการอบรม“หลักสูตรผูด้ าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นว.๒  หน้า ๓๑ 
 

 

ประเมินครั้งที่..............  
 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)............................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด.........................................................อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.........................................  

ค าชี้แจง 
๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
๒ วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ        

โดยให้ท าเครื่องหมาย /ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ทีต่รงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ ของเด็ก  
๓ ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ

ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน  ถูกต้อง   

๔ ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย ๒ คนข้ึนไป 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

๑ ไม่หันศีรษะหาเสียงเมื่อเรียกชื่อจากข้างหลัง   
๒ ไม่ตอบสนองหรือหันไปมองที่มาของเสียงซึ่งเกิดอยู่รอบๆ ห้อง   
๓ มักใช้ท่าทางในการสื่อความหมายกับผู้อ่ืนไม่ใช้ภาษาพูด   
๔ ออกเสียงในระดับเดียวกันแต่ไม่เป็นค า   
๕ ในการสนทนาจะมองปากหรือจ้องหน้าจ้องตาผู้พูดตลอดเวลา   
๖ ตอบไม่ตรงค าถามหรือไม่ตอบค าถาม   
๗ พูดตามหรือเลียนเสียงพูดไม่ได้   
๘ เป็นหรือเคยเป็นโรคหูน้ าหนวก   
๙ การแสดงออกทางพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่ส่งเสียงดังมากกว่า

ปกติ เช่น การเดินลงส้นเท้า การรับประทานอาหารโดยช้อนกระทบจาน  
เป็นต้น 

  

 
เกณฑ์การพิจารณา 
  ถ้าตอบว่าใช่ ๓ ข้อ ขึ้นไป  แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน      
ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจ
วินิจฉัยต่อไป 
 
ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 
 

๔ 



 

เอกสารประกอบการอบรม“หลักสูตรผูด้ าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นว.๒  หน้า ๓๒ 
 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................... ........................................................................ ...... 
 
 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                 (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู้คัดกรอง) 
                 (....................................................) 
 
ค ายินยอมของผู้ปกครอง 

ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว)..........................................................................  เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ........................................................ ...... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม   ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)...................... 
ตามแบบคัดกรองนี้เม่ือพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        
 ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 



 

เอกสารประกอบการอบรม“หลักสูตรผูด้ าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นว.๒  หน้า ๓๓ 
 

 
ประเมินครั้งที่.............. 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)....................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด............................................................อายุ ......................... ปี ...................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.........................................  
ค าชี้แจง 

๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
๒ วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ        

โดยให้ท าเครื่องหมาย /ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ทีต่รงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ ของเด็ก  
๓ ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ

ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน  ถูกต้อง   

๔ ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย ๒ คนข้ึนไป   
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 ทักษะการสื่อสาร   
๑ ใช้ภาษาไม่สมวัย   
๒ ไม่เข้าใจค าสั่ง ไม่สามารถท าตามค าสั่งได้   
 ทักษะการดูแลตนเอง   

๓ ไม่สามารถ หรือสามารถดูแลตัวเองในชีวิตประจ าวันได้น้อย ในการ
รับประทานอาหาร / การอาบน้ า / แปรงฟัน / การแต่งกาย 

  

๔ ไม่สามารถท าความสะอาดหลังการขับถ่าย   
 ทักษะการด ารงชีวิตภายในบ้าน   

๕ ต้องกระตุ้นในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอยู่เสมอ   
๖ ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันได้ต่ ากว่าวัย   
 ทักษะทางสังคม/การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน   

๗ ชอบเล่นกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า หรือไม่สามารถเล่นกับเพ่ือนตามวัย   
๘ เล่นเลียนแบบผู้อ่ืนอย่างไม่เหมาะสมกับวัย   
 ทักษะการรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน   

๙ มีปัญหาด้านพฤติกรรมในการใช้สิ่งของสาธารณะประโยชน์ เช่น  ชอบ
ท าลายหรือใช้อย่างไม่ระมัดระวัง 

  

๑๐ ไม่รู้จักวิธีการใช้  การจัดเก็บ และการดูแลรักษา ของส่วนรวม   
 

 ทักษะการรู้จักดูแลควบคุมตนเอง   
๑๑ เอาแต่ใจตนเอง มีอารมณ์โกรธ ฉุนเฉียวบ่อย ๆ    
๑๒ ไม่สามารถควบคุมตนเองท าตามสิ่งที่ต้องท า   

๖ 



 

เอกสารประกอบการอบรม“หลักสูตรผูด้ าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นว.๒  หน้า ๓๔ 
 

 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 ทักษะการน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน   
๑๓ ลืมง่าย / จ าในสิ่งที่เรียนมาแล้วไม่ได้   
๑๔ ไม่สามารถน าทักษะที่เรียนรู้ไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้   

 ทักษะการท างาน   
๑๕ ช่วงความสนใจสั้น ไม่สามารถรับผิดชอบงานที่ต้องท า   
๑๖ ท าตามค าสั่งต่อเนื่อง ๒ ค าสั่งขึ้นไปได้ยาก สับสนง่าย   

 ทักษะการใช้เวลาว่าง   
๑๗ สนใจสิ่งรอบตัวน้อย   
๑๘ ใช้เวลาว่างแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม   

 ทักษะการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย   
๑๙ ดูแลสุขภาพตนเองได้น้อย เช่น ล้างมือไม่เป็น หรือไม่รู้จักรับประทาน

อาหารที่เป็นประโยชน์ 
  

๒๐ มีความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยตนเองน้อย   
 
หมายเหตุ  ทั้งนี้พฤติกรรมดังกล่าวต้องเทียบเคียงกับพัฒนาการของเด็กทั่วไป 
เกณฑ์การพิจารณา 
  แต่ละทักษะจะต้องมีผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทักษะว่าใช่ทั้ง ๒ ข้อ แสดงว่าไม่ผ่านทักษะนั้น
และหากว่าพบทักษะการปรับตัวไม่ผ่านตั้งแต่ ๒ ทักษะขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และ
ส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 
 
ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
........................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. .................................... 

 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                  (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                  (....................................................) 
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ค ายินยอมของผู้ปกครอง 

ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ........................................................ ....... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม  ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)..................... 
ตามแบบคัดกรองนี้ 

เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
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ประเมินครั้งที่.............. 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

 
ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)................................................................. 
วัน เดือน ปี เกิด..........................................................อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.........................................  

ค าชี้แจง 
๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
๒ วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ        

โดยให้ท าเครื่องหมาย /ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ทีต่รงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ ของเด็ก  
๓ ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ

ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน ถูกต้อง   

๔ ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย ๒ คนข้ึนไป   

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 ด้านร่างกาย   
๑ มีอวัยวะไม่สมส่วน หรือแขน ขา ลีบ   
๒ มีอวัยวะขาดหายไปและเป็นอุปสรรคในการด ารงชีวิต   
๓ มีการผิดรูปของกระดูกและข้อ   
๔ มีลักษณะกล้ามเนื้อแขนขาเกร็ง   
๕ มีลักษณะกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง   
 ด้านการเคลื่อนไหว   

๖ มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ทิศทางการเคลื่อนไหว และจังหวะการ
เคลื่อนไหว เช่น กระตุก เกร็ง  

  

๗ ไม่สามารถนั่งทรงตัวได้ด้วยตนเอง   
๘ ไม่สามารถลุกข้ึนยืนได้ด้วยตนเอง   
๙ ไม่สามารถยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง   

๑๐ ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง   
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ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 ด้านสุขภาพ   
๑๑ มีความเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานาน และเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา เช่น  
   ๑๑.๑   ประสบอุบัติเหตุ   ผ่าตัด เป็นต้น 
   ๑๑.๒   เป็นโรคเรื้อรังหรือมีภาวะผิดปกติของระบบต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
ระบบโลหิต เช่น ภาวะเลือดออกง่ายหยุดยาก ธาลัสซีเมีย ไขกระดูกฝ่อ 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น หัวใจพิการแต่ก าเนิด โรคหัวใจรูมาติก 
ระบบไต  เช่น  โรคเนโฟรติก  โรคไตเรื้อรัง 
ระบบประสาท เช่น อัมพาต สมองพิการ ลมชัก 
ระบบหายใจ เช่น หอบหืดโรคปอด 
ระบบภูมิคุ้มกันและภูมิแพ้ เช่น ข้ออักเสบ–รูมาตอยด์ , SLE (เอส แอล อี) 
ระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคเบาหวาน แคระ หรือโตผิดปกติ  
ระบบผิวหนัง  เช่น เด็กดักแด้  เป็นต้น 
 

  

เกณฑ์การพิจารณา 
 ด้านร่างกาย และด้านการเคลื่อนไหว 
 ถ้าตอบว่าใช่ตั้งแต่ ๑ ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
หรือการเคลื่อนไหว ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน           
และส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 
 ด้านสุขภาพ 
 ถ้าตอบว่าใช่ข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ควร      
ให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัย
ต่อไป 
 
ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
........................................................ ...............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
           (....................................................)                 (....................................................) 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                   (....................................................) 
 

๙ 
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ค ายินยอมของผู้ปกครอง 
 
ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป็นผู้ปกครองของ 

(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ............................................................... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม   ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)...........................ตามแบบ
คัดกรองนี้ 

เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 
 
 

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

๑๐ 
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 ประเมินครั้งที่.............. 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

 
ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)........................................................................ 
วัน เดือน ปี เกิด........................................................ อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.........................................  

ค าชี้แจง 
๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
๒ วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ        

โดยให้ท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ ของเด็ก  
โดยเปรียบเทียบกับเด็กทั่วไปในชั้นเรียน   

๓ ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ
ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน  ถูกต้อง  

๔ ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย ๒ คนข้ึนไป   
 

ส่วนที่ ๑  การวิเคราะห์เบื้องต้น / ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

๑ ดูฉลาดหรือปกติ ในด้านอ่ืน ๆ นอกจากในด้านการเรียน   
๒ ต้องมีปัญหาทางการเรียน  ซึ่งอาจท าไม่ได้เลยหรือท าได้ต่ ากว่า  ๒  

ชั้นเรียน  ในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า  ๑  ด้าน  ต่อไปนี้ 
๑.๑  ด้านการอ่าน 
๑.๒  ด้านการเขียน 
๑.๓  ด้านการค านวณ 

  

๓ ไม่มีปัญหาทางด้านการเห็น  การได้ยิน  สติปัญญา หรือออทิสติกหรือ
จากการถูกละทิ้ง  ละเลย  หรือความด้อยโอกาสอ่ืน ๆ  

  

 
เกณฑ์การพิจารณา 
  ถ้าตอบว่าใช่  ๓ ข้อ  แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้            
ควรสังเกตในส่วนที่ ๒ ต่อ 

ผลการพิจารณาส่วนที่ ๑ 
   พบ      ไม่พบ ( ถ้าพบสังเกตในส่วนที่ ๒ ต่อ)

๑๑ 
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ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์ความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละด้าน 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 ๑.  ด้านการอ่าน   

๑ อ่านช้า  อ่านข้าม  อ่านไม่หมด   
๒ จ าค าศัพท์ค าเดิมไม่ได้  ทั้งๆ ที่เคยผ่านสายตามาแล้วหลายครั้ง   
๓ อ่านเพิ่มค า  ซ้ าค า  อ่านผิดต าแหน่ง     
๔ อ่านสลับตัวอักษรหรือออกเสียงสลับกัน  เช่น  บก อ่านเป็น กบ   
๕ สับสนในพยัญชนะคล้ายกัน  เช่น  ก ภ  ถ,  ฦ  ฎ  ฏ, ด ต ค   
๖ จ าศัพท์ใหม่ไม่ค่อยได้   
๗ มีปัญหาในการผสมค า  การอ่านออกเสียงค า   
๘ สับสนค าท่ีคล้ายกัน เช่น บาน/ บ้าน   
๙ อ่านค าที่ไม่คุ้นเคยไม่ได้   

๑๐ อ่านค าในระดับชั้นของตนเองไม่ได้   
 ๒.  ด้านการเขียน   

๑ ไม่ชอบและหลีกเลี่ยงการเขียน  หรือการลอกค า   
๒ เขียนไม่สวยไม่เรียบร้อย  สกปรก  ขีดท้ิง  ลบทิ้ง   
๓ เขียนตัวอักษรและค าท่ีคล้ายๆ กันผิด   
๔ ลอกค าบนกระดานผิด  (ลอกไม่ครบตกหล่น)   
๕ เขียนหนังสือไม่เว้นวรรค ไม่เว้นช่องไฟ ตัวอักษรเบียดกัน 

จนท าให้อ่านยาก 
  

๖ เขียนสลับต าแหน่งระหว่างพยัญชนะ สระ เช่น ตโ   
๗ เขียนตามค าบอกของค าในระดับชั้นตนเองไม่ได้   
๘ เขียนตัวอักษรหรือตัวเลขกลับด้าน คล้ายมองกระจกเงา เช่น    ,  

   

  

๙ เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขท่ีมีลักษณะคล้ายกันสลับกัน  เช่น  ม-น, ด-ค, 
พ-ย, b-d, p-q, ๖-๙ 

  

๑๐ เรียงล าดับตัวอักษรผิด  เช่น  สถิติ  เป็น  สติถิ   
 ๓.  ด้านการค านวณ ใช่ ไม่ใช่ 
๑ นับเลขเรียงล าดับ นับเพิ่ม นับลดไม่ได้   
๒ ยากล าบากในการบวก,ลบ  จ านวนจริง   
๓ ยากล าบากในการใช้เทคนิคการนับจ านวนเพิ่มทีละ ๒, ๕, ๑๐, ๑๐๐   
๔ ยากล าบากในการประมาณจ านวนค่า   

๕ ยากล าบากในการเปรียบเทียบ  มากกว่า  น้อยกว่า   
๖ แก้โจทย์ปัญหาง่ายๆ ไม่ได้   
๗ สับสนไม่เข้าใจเรื่องเวลา ทิศทาง   
๘ บอกความหมาย หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ เช่น +, -, ×, >,   
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ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

<, = 
๙ เปรียบเทียบขนาด รูปทรง ระยะทาง ต าแหน่งไม่ได้   

๑๐ เขียนตัวเลขกลับ เช่น ๕ s , ๖ ๙   
 ๔.ด้านพฤติกรรมทั่วไป   

๑ ไม่ท าตามค าสั่ง  ท างานไม่เสร็จ   
๒ มีความยากล าบากในการจัดระบบงาน   
๓ ท าของหายบ่อยๆ เป็นประจ า  เช่น   ของเล่น  ดินสอ  หนังสือ  

อุปกรณ์การเรียน 
  

๔ ลืมท ากิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน   
๕ สับสนด้านซ้าย  ขวา   
๖ วางสิ่งของเครื่องใช้ไม่เป็นระเบียบ   
๗ เสียสมาธิง่ายมองไปยังทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวผ่านสายตา   
๘ มีอาการเครียดขณะอ่าน   
๙ ใจไม่ค่อยจดจ่ออยู่กับงาน มองโน่นมองนี่บ่อยๆ   

๑๐ หลีกเลี่ยง  ไม่ชอบ  หรือลังเลใจที่จะท างานหรือการบ้านที่ต้องมี
ระเบียบและใส่ใจในงาน 

  

 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑.  ด้านการอ่าน 
  ถ้าตอบว่าใช่ ๗ ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้         
ด้านการอ่าน     

๒.  ด้านการเขียน 
  ถ้าตอบว่าใช่ ๗ ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้          
ด้านการเขียน     

๓.  ด้านการค านวณ 
ถ้าตอบว่าใช่ ๖ ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้           

ด้านการค านวณ    
๔.  ด้านพฤติกรรมทั่วไป 
ถ้าตอบว่าใช่ ๔ ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
 

 หากพบว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน 
ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจ
วินิจฉัยต่อไป 
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ผลการคัดกรอง   

   พบความบกพร่อง  O ด้านการอ่าน   O ด้านการเขียน   O ด้านการค านวณ  
   ไม่พบความบกพร่อง 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. .................................... 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                  (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                  (....................................................) 
 
 
ค ายินยอมของผู้ปกครอง 

ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ........................................................ ................ 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม   ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)....................... 
ตามแบบคัดกรองนี้ 

เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 
 
 

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

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (มัธยมศึกษา)                                 
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด..........................................................อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.........................................  
ค าชี้แจง 

๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
๒ วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ        

โดยให้ท าเครื่องหมาย /ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ ของเด็ก  
๓ ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ

ควรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู  เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน  ถูกต้อง   

๔ ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย ๒ คนข้ึนไป   

ส่วนที่ ๑  การวิเคราะห์เบื้องต้น / ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

๑ ดูฉลาดหรือปกติ ในด้านอ่ืน ๆ นอกจากในด้านการเรียน   
๒ ต้องมีปัญหาทางการเรียน  ซึ่งอาจท าไม่ได้เลยหรือท าได้ต่ ากว่า  ๒  

ชั้นเรียน  ในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า  ๑  ด้าน  ต่อไปนี้ 
๑.๑  ด้านการอ่าน 
๑.๒  ด้านการเขียน 
๑.๓  ด้านการค านวณ 

  

๓ ไม่มีปัญหาทางด้านการเห็น  การได้ยิน  สติปัญญา หรือออทิสติกหรือ
จากการถูกละทิ้ง  ละเลย  หรือความด้อยโอกาสอ่ืน ๆ  

  

เกณฑ์การพิจารณา 
  ถ้าตอบว่าใช่  ๓ ข้อ  แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้            
ควรสังเกตในส่วนที่ ๒  ต่อ 

ผลการพิจารณาส่วนที่ ๑ 
   พบ      ไม่พบ ( ถ้าพบสังเกตในส่วนที่ ๒ ต่อ )
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ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์ความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละด้าน 
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 ๑.  ด้านการอ่าน   

๑ อ่านข้ามบรรทัด อ่านซ้ าบรรทัด   
๒ อ่านค าสมาส สนธิ ไม่ได้   
๓ อ่านอักษรน าไม่ได้   
๔ เปรียบเทียบความหมายของค าไม่ได้   
๕ ไม่รู้จักหน้าที่ของค าในประโยค   
๖ มีปัญหาในการอ่านค าพ้องรูป พ้องเสียง   
๗ อ่านราชาศัพท์ไม่ได้   
๘ อ่านบทร้อยกรองล าบาก   
๙ อ่านค ายากประจ าบทไม่ได้   

๑๐ อ่านจับใจความส าคัญของเรื่องไม่ได้   
 ๒.  ด้านการเขียน   

๑ ฟังค าบรรยายแล้วจดโน้ตย่อไม่ได้   
๒ เขียนค าท่ีมีตัวการันต์ไม่ได้   
๓ เขียนสรุปใจความส าคัญไม่ได้   
๔ เขียนบรรยายความรู้สึกนึกคิดของตนเองไม่ได้   
๕ เขียนเรียงความยาวๆ  ไม่ได้   
๖ เขียนบรรยายภาพไม่ได้   
๗ เขียนย่อความไม่ได้   
๘ เขียนค าพ้องรูป - พ้องเสียงไม่ได้   
๙ เขียนค ายากประจ าบทไม่ได้   

๑๐ เขียนตามค าบอกไม่ได้   
 ๓.  ด้านการค านวณ   
๑ ไม่เข้าใจความหมายและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์   
๒ ไม่สามารถเขียนเศษส่วนในลักษณะทศนิยมและทศนิยมซ้ า   
๓ ไม่เข้าใจและเขียนจ านวนตรรกยะ และอตรรกยะไม่ได้   
๔ ไม่เข้าใจและเขียนจ านวนในรูปอัตราส่วน  สัดส่วนและร้อยละในการ

แก้โจทย์ปัญหา 
  

๕ ไม่เข้าใจการเขียนระบบจ านวนจริง   
๖ ไม่เข้าใจและเขียนค่าสัมบูรณ์ไม่ได้   
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ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

๗ ไม่เข้าใจการเขียนจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลังที่เป็นจ านวนตรรกยะ   
จ านวนจริงที่อยู่ในเกณฑ์ 

  

๘ ไม่เข้าใจเรื่องการประมาณค่า   
๙ ไม่เข้าใจเรื่องจ านวนเต็มและเศษส่วน   

๑๐ ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบจ านวน   
 ๔.ด้านพฤติกรรมทั่วไป   

๑ ลังเลในความสามารถของตนเอง  มักจะพ่ึงโชคลางหรือสิ่งภายนอก
มากกว่าการท างานหนัก 

  

๒ ไม่ท าตามค าสั่ง  ท างานไม่เสร็จ   
๓ มีความยากล าบากในการจัดระบบงาน   
๔ หลีกเลี่ยง  ไม่ชอบ  หรือลังเลใจที่จะท างานหรือการบ้านที่ 

ต้องมีระเบียบและใส่ใจในงาน 
  

๕ หันเหความสนใจไปสู่ภายนอกได้ง่าย   
๖ ลืมท ากิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน   
๗ สับสนด้านซ้าย  ขวา   
๘ วางสิ่งของเครื่องใช้ไม่เป็นระเบียบ   
๙ ใจไม่ค่อยจดจ่ออยู่กับงาน มองโน่นมองนี่บ่อยๆ   

๑๐ เสียสมาธิง่ายมองไปยังทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวผ่านสายตา   
 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑.  ด้านการอ่าน 
  ถ้าตอบว่าใช่ ๗ ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้      
ด้านการอ่าน     

๒.  ด้านการเขียน 
  ถ้าตอบว่าใช่ ๗ ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้        
ด้านการเขียน     

๓.  ด้านการค านวณ 
ถ้าตอบว่าใช่    ๕  ข้อ  ขึ้นไป   แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ด้านการค านวณ    
๔.  ด้านพฤติกรรมท่ัวไป 
ถ้าตอบว่าใช่    ๔    ข้อขึ้นไป   แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  

  
หากพบว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ควรให้
การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 
 



 

เอกสารประกอบการอบรม“หลักสูตรผูด้ าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นว.๒  หน้า ๔๖ 
 

 

ผลการคัดกรอง   

   พบความบกพร่อง  O ด้านการอ่าน   O ด้านการเขียน   O ด้านการค านวณ  
   ไม่พบความบกพร่อง 
 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
....................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                  (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                  (....................................................) 
 
 
ค ายินยอมของผู้ปกครอง 

ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ............................................................... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม   ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)........................ตามแบบคัด
กรองนี้ 

เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 
 
 

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



ประเมินครั้งที่.............. 
 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา                                           
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว).................................................................. 
วัน เดือน ปี เกิด..........................................................อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.........................................  

ค าชี้แจง 
๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
๒ วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ        

โดยให้ท าเครื่องหมาย /ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ทีต่รงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ ของเด็ก  
๓ ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ

ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน  ถูกต้อง   

๔ ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย ๒ คนข้ึนไป 
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

๑ อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงมีความผิดปกติ   
๒ ใช้หน่วยเสียงแทนกัน    เช่น    แทนที่จะพูดว่า    “นาฬิกา”    พูด

ว่า    “นากิ๊กา”    “เสือ”    เป็น    “เฉือ”    เป็นต้น 
  

๓ พูดด้วยน้ าเสียงไม่ชัดเจน  เสียงเพ้ียนมาก หรือเป็นเสียงพึมพ า       
ฟังแล้วไม่เข้าใจ 

  

๔ เสียงบางส่วนของค าขาดหายไป เช่น “ความ” เป็น “คาม” เป็นต้น   
๕ ความบกพร่องของระดับเสียง เช่น เสียงสูงหรือต่ าตลอดเวลา     

หรือเสียงที่พูดอยู่ในระดับเดียวตลอด เสียงผิดเพศ ผิดวัย 
  

๖ พูดไม่ถูกล าดับขั้นตอน ไม่เป็นไปตามโครงสร้างของภาษา  เช่น  ฉัน
ตลาดไป  ข้าวกินฉัน  เป็นต้น 

  

๗ การเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง เช่น “ผ้าสีเขียวขี้...ม้า” เป็นต้น   
๘ อัตราการพูดเร็วหรือช้าเกินไป   
๙ พูดตะกุกตะกักหรือพูดติดอ่าง   

๑๐ บกพร่องในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด หรือภาษาเขียน       
หรือระบบสัญลักษณ์   

  

เกณฑ์การพิจารณา 
 ถ้าตอบว่าใช่  ๕ ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด          
และภาษา ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อ       
ให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 
 
 



 

เอกสารประกอบการอบรม“หลักสูตรผูด้ าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นว.๒  หน้า ๔๘ 
 

ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ..........................................
....................................................................................................................................... .......................... 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                  (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                  (....................................................) 
 
ค ายินยอมของผู้ปกครอง 

ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ..................................................................... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม   ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)...................... 
ตามแบบคัดกรองนี้ 

เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 
 
 

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

 
 



 

เอกสารประกอบการอบรม“หลักสูตรผูด้ าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นว.๒  หน้า ๔๙ 
 

ประเมินครั้งที่.............. 
 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์                                 
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)............................................................................ 
วัน เดือน ปี เกิด.........................................................อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.........................................  

ค าชี้แจง 
๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
๒ วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติอย่าง

มากหรือเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถเรียนหนังสือได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป และการที่
เด็กไม่สามารถเรียนได้นั้น มิได้มีสาเหตุมาจากองค์ประกอบทางสติปัญญา การรับรู้และสุขภาพ 
หรือความบกพร่องทางร่างกาย โดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับ
ลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ   

๓ ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมินตามแบบคัดกรองนี้ และ
ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนถูกต้อง   

๔ ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย ๒ คนข้ึนไป   
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

๑ ก้าวร้าว ก่อกวนเป็นอันตรายแก่ตนเองและผู้อ่ืน   
 ๑.๑  โหดร้าย  ทารุณ  รังแกสัตว์   
 ๑.๒  ชกต่อย  ท าร้ายร่างกายตนเองและผู้อ่ืน   
 ๑.๓  ข่มขู่  คุกคาม  หวีดร้อง กระทืบเท้า   

๒ การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ   
 ๒.๑  ไม่อยู่นิ่ง  เคลื่อนไหวตลอดเวลาโดยปราศจากจุดมุ่งหมาย   
 ๒.๒  มีความสนใจสั้น  สนใจบทเรียนไม่ได้นาน  ขาดสมาธิในการเรียน   
 ๒.๓  ก่อกวนเพือ่น   

๓ การปรับตัวทางสังคม  มีการปรับตัวทางสังคมไม่ถูกต้อง  มีการฝ่าฝืน
กฎเกณฑ์ท่ีเป็นที่ยอมรับของสังคม 

  

 ๓.๑  ท าลายสาธารณสมบัติ   
 ๓.๒  ลักขโมย   
 ๓.๓  การต่อสู้ระหว่างโรงเรียนที่เป็นคู่อริ  วิวาทกับผู้อ่ืนเสมอ   
 ๓.๔  ประทุษร้ายทางเพศ   
 ๓.๕  ไม่เคารพ  ไม่เชื่อฟัง  ครูและพ่อแม่  ผู้ปกครองอย่างรุนแรง   

๔ มีความรู้สึกวิตกกังวลและปมด้วย  อย่างรุนแรงสม่ าเสมอ   
 ๔.๑  ไม่กล้าพูด  ไม่กล้าแสดงออก   



 

เอกสารประกอบการอบรม“หลักสูตรผูด้ าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นว.๒  หน้า ๕๐ 
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 ๔.๒  มีการประหม่าอย่างมากเมื่อให้ออกไปแสดงออก เช่น รายงาน   
 ๔.๓  มีอาการตัวร้อนเป็นไข้เมื่อมาโรงเรียน   
 ๔.๔  ร้องไห้บ่อย   

๕ การหนีสังคม  การปลีกตัวออกจากสังคม  อันมีผลต่อการเรียน   
 ๕.๑  ไม่พูดคุย  ไม่เล่นกับเพ่ือน   
 ๕.๒  ไม่ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้   
 ๕.๓  เจ้าอารมณ์  รุนแรง   
 ๕.๔  ชอบอยู่คนเดียว  ท างานคนเดียวตลอดเวลา   

เกณฑ์การพิจารณา 
  ถ้าตอบว่าใช่ ๑ ใน ๕ ข้อ และตอบใช่ ๒ ข้อย่อยในข้อหนึ่ง ถือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 

ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ..........................................
.................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                  (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                  (.................................................... 
 
ค ายินยอมของผู้ปกครอง 

ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว)..........................................................................  
เป็นผู้ปกครองของ (ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) .................................................................. 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม   ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.).................... 
ตามแบบคัดกรองนี้ 

เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 

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

แบบคัดกรองบุคคลออทิสติก                                                                                            
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

 
ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)..................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด................................................................อายุ.................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน......................................... 
ค าชี้แจง 

๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
๒ วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ        

โดยให้ท าเครื่องหมาย /ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ทีต่รงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ  
     ของเด็ก  
๓ ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ

ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน  ถูกต้อง   

๔ ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย ๒ คนข้ึนไป   
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 ด้านพฤติกรรม / อารมณ์   
๑ มีพฤติกรรมกระตุ้นตัวเอง ซึ่งเป็นพฤติกรรมซ้ าๆ เช่น สะบัดนิ้วมือ เล่น

มือ ดม เคาะ หรือหมุนสิ่งของ เป็นต้น 
  

๒ แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมประจ าวัน 
เช่น เด็กไม่ยอมเปลี่ยนเส้นทางการไปโรงเรียน  เด็กไม่ยอมเปลี่ยนเก้าอ้ี
นั่งในห้องเรียน เป็นต้น 

  

๓ มีพฤติกรรมหลีกหนีการสัมผัส เช่น เดินเขย่งปลายเท้า  ไม่ชอบการกอด
รัด  ทนต่อเสียงบางอย่างไม่ได้   เป็นต้น 

  

๔ มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง เช่น ชอบวิ่ง  เดินไปมารอบห้อง เป็นต้น   
๕ ไม่เข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืน เช่น   ไม่เข้าใจเวลาเพื่อนโกรธ เศร้า เสียใจ 

เป็นต้น 
  

 ด้านการสื่อความหมาย   
๖ แสดงความต้องการโดยการจูงมือ เช่น เด็กจะจูงมือผู้ปกครอง / ครู 

เพ่ือน าไปท าสิ่งที่ต้องการ เป็นต้น 
  

๗ ใช้ภาษาพูดของตนเองที่ผู้อื่นไม่เข้าใจ   
๘ พูดเลียนแบบ หรือพูดทวนค าถาม   
๙ พูดค าซ้ าๆ ที่เคยได้ยินบ่อย เช่น พูดตามโฆษณาท่ีได้ยินจากโทรทัศน์   

๑๐ ไม่สามารถเริ่มต้นบทสนทนากับผู้อ่ืนได้   
๑๑ พูดเรื่องที่ตนเองสนใจโดยไม่สนใจผู้ฟัง   
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ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

๑๒ ไม่เข้าใจค าที่เป็นนามธรรม เช่น การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่    
 ด้านสังคม   
๑๓ ไม่มองสบตากับผู้อ่ืนขณะสนทนา   
๑๔ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เช่น ไม่เล่นกับเพ่ือน ไม่สนใจคนรอบ

ข้าง  เป็นต้น 
  

๑๕ มีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลรอบข้างไม่เหมาะสม เช่น เล่นกับเพ่ือนแรง   
๑๖ แสดงพฤติกรรมการตอบสนองทางอารมณ์ และสังคมไม่เหมาะสม เช่น  

ส่งเสียงกรีดร้อง ท าร้ายตนเองหรือผู้อ่ืนเมื่อถูกขัดใจ เป็นต้น 
  

๑๗ แยกตัวออกมาอยู่ตามล าพัง เช่น ในขณะที่เพ่ือนท ากิจกรรมกลุ่ม    ไม่
ยอมเข้าร่วมกิจกรรม 

  

๑๘ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบหรือข้อตกลงได้ เช่น        ไม่
รู้จักการรอคอย ไม่รู้จักการเข้าแถว เป็นต้น 

  

 

เกณฑ์การพิจารณา 
  ถ้าตอบว่าใช่ อย่างน้อย ๒ ด้านๆ ละ ๒ ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลออทิสติก  
ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจ
วินิจฉัยต่อไป 

ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ..........................................
....................................................................................... .......................................................................... 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                  (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขที่..................................(ผู้คัดกรอง) 
                  (....................................................) 
 
ค ายินยอมของผู้ปกครอง 

ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ........................................................ ............ 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม   ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)................. 
ตามแบบคัดกรองนี้ 
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เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้ปกครอง 
 (....................................................) 
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เครื่องมือประกอบการคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา)  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

ค าชี้แจง 
 แบบทดสอบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) ประกอบด้วยการคัด
กรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณและการอ่านการเขียน เพ่ือเป็นแนวทาง  
ในการทดสอบคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยแบ่งแบบทดสอบนักเรียนออกเป็น
ชุด ดังนี้ 
 แบบทดสอบเพ่ือคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้ านการคิดค านวณ  
ประกอบด้วยชุดทดสอบท่ี ๑ และ ๒ 
 แบบทดสอบเพ่ือคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ อ่านการเขียน
ประกอบด้วยชุดทดสอบท่ี ๑ และ ๒ 
 ทั้งนี้ให้น าผลการทดสอบประกอบการใช้ใช้ร่วมกับการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556) 
  
ค าแนะน าในการใช้แบบทดสอบเพื่อคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 2 
 

 แบบทดสอบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณเป็นเครื่องมือ 
ที่สร้างขึ้นส าหรับครูผู้สอนใช้ร่วมกับการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 (ประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ  
การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556) ซึ่งใช้รายการการวิเคราะห์ลักษณะ/
พฤติกรรม  ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม จะช่วยให้การใช้แบบทดสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

พฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ 
 

๑. นับเลขเรียงล าดับ นับเพิ่ม นับลดไม่ได้ 
๒. ยากล าบากในการบวก,ลบ  จ านวนจริง 
๓. ยากล าบากในการใช้เทคนิคการนับจ านวนเพิ่มทีละ ๒, ๕, ๑๐, ๑๐๐ 
๔. ยากล าบากในการประมาณจ านวนค่า 

๕. ยากล าบากในการเปรียบเทียบ  มากกว่า  น้อยกว่า 
๖. แก้โจทย์ปัญหาง่ายๆ ไม่ได้ 
๗. สับสนไม่เข้าใจเรื่องเวลา ทิศทาง 
๘. บอกความหมาย หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้ เช่น +, -, ×, >, <, = 
๙. เปรียบเทียบขนาด รูปทรง ระยะทาง ต าแหน่งไม่ได้ 

๑๐. เขียนตัวเลขกลับ เช่น ๕ s , ๖ ๙ 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือคัดแยกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคิดค านวณ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. แบบทดสอบคัดกรองความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคิดค านวณ ใช้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ ในการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้มว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิด
ค านวณ ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถใช้
เครื่องมือคัดกรองได้ ในภาคเรียนที่ 2 เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้มว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการคิดค านวณ เพื่อประกอบการใช้เอกสารแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
  ๒. แบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ ใช้เฉพาะนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ ที่ผ่านการทดสอบคัดกรองแล้วพบว่ามีแนวโน้มมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการคิดค านวณ 

 
วิธีการด าเนินการทดสอบ 

การใช้แบบทดสอบเพื่อคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ 
ค าชี้แจง 
 ๑. แบบทดสอบเพ่ือคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณนี้ต้องการ
ประเมินความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 ๒. แบบทดสอบคัดกรองความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๒ 
ชุดดังนี้ 
 ชุดที่ ๑  แบบทดสอบเพ่ือคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ            
ชุดที่  ๑ มี ๑๐ ข้อ ในแต่ละข้อมี ๓ ข้อย่อย มี ๓ ตัวเลือก ก ข ค  
 ชุดที่ ๒ แบบทดสอบเพ่ือคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ                
ชุดที่  2  มี ๑๐ ข้อ  ๔ ตัวเลอืก ก ข ค และ ง 
 ในแต่ละชุดมีรายการประเมินครูต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป็นลักษณะ
หรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ      
 ๓. ข้อควรระวังในการด าเนินการทดสอบ   
  ๓.๑ สถานที่ทดสอบไม่มีสิ่งเร้ารบกวน 
  ๓.๒ ก่อนด าเนินการทดสอบครูควรสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง 
  ๓.๓ ขณะท าการทดสอบ หากนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือ ให้พักสักครู่และกลับมาท าใหม่
ได้ 
 ๔. ผู้ด าเนินการทดสอบต้องใช้แบบทดสอบชุดที่ ๑ ก่อน เมื่อผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า ไม่ใช่ ให้
ใช้แบบทดสอบชุดที่ ๒ หรือ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ  ๑  แปลว่า นักเรียนท าไม่ได้ 
  ระดับคุณภาพ  ๒ แปลว่า นักเรียนได้รับการกระตุ้นเตือนทางกายและวาจา 
  ระดับคุณภาพ  ๓  แปลว่า  นักเรียนท าได้ด้วยตนเอง 
 เมื่อนักเรียนแสดงลักษณะ หรือ พฤติกรรมระดับคุณภาพที่ ๑ และ ๒ ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง
ใช่ตามรายข้อประเมินในแบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 
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 กรณีนักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๑ ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง ในช่อง ใช่ ของแบบคัดกรองบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 
 หากท าได้เกิน ๒ ข้อในรายข้อประเมิน ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง ในช่อง ไม่ใช่ ของแบบคัด
กรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 
 ๕. การใช้แบบคัดกรองกรณีนักเรียนที่มีแนวโน้มทางบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคิดค านวณ  
ให้ใช้แบบทดสอบฉบับที่ ๑ ก่อน เมื่อผลการประเมินรายข้อไม่ผ่าน ให้สรุปผลได้ทันที หากผลการประเมิน
ฉบับที่ ๑ ผ่านเกณฑ์ ให้ใช้แบบทดสอบฉบับที่ ๒ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบของแบบคัดกรองบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 
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ค าแนะน าในการใช้แบบทดสอบเพื่อคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(ด้านการอ่านการเขียน)   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 2 
 

 แบบทดสอบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(ด้านการอ่านการเขียน)   
เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นส าหรับครูผู้สอนใช้ร่วมกับการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 
(ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556) ซึ่งใช้รายการการวิเคราะห์
ลักษณะ/พฤติกรรม  ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม จะช่วยให้การใช้แบบทดสอบมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
พฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะมีความบกพร่องทางการเรียนรู้(ด้านการอ่านการเขียน)   
 

1. จ าอักษรไม่ได้ ท าให้อ่านเป็นค าไม่ได้ 
2. จ าอักษรได้บ้าง แต่อ่านเป็นค าไม่ได้ 
3. ระดับความสามารถในการอ่านต่ ากว่านักเรียนอ่ืนในชั้นเรียนเดียวกัน 
4. ระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยหรือสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เมื่อวัดโดยใช้แบบทดสอบเชาว์ปัญญา

ที่เชื่อถือได้ 
5. เด็กบางคนอาจมีความไวในการใช้สายตา 
6. เด็กบางคนอาจมีความไวในการฟัง 
7. พูดไม่เป็นประโยค 
8. เด็กสามารถเข้าใจภาษาได้ดี หากเด็กฟังหรือมีคนอ่านหนังสือให้ฟัง หรือฟังจากเทป แต่ถ้าให้

อ่านเองเด็กจะอ่านไม่ได้ อ่านไม่เข้าใจหรือจับใจความไม่ได้ 
9. อ่านค าโดยสลับตัวอักษร เช่น  กบ เป็น บก 

มอง เป็น ของ 
ยอด เป็น  ดอย 
กาบ  เป็น บาก เป็นต้น 

10. ไม่เข้าใจว่าตัวอักษรใดมาก่อน มาหลังตัวอักษรใดอยู่ซ้ายหรือขวา 
11. ไม่สามารถแยกเสียงสระในค าได้ เช่น แมลง อ่านว่า แม – ลง  หรือ  มะ – แลง – ลง 

เด็กกลุ่มนี้มีศัพท์ทางวิชาการเรียกว่า ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) เด็กท่ีมีปัญหาในการอ่านเรียกว่า  
เด็กดิสเล็กเซีย (Dyslexia Child) เด็กแต่ละคนจะมีพฤติกรรมดังกล่าวมากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันไป 
 

 3.ความบกพร่องทางการเขียน 
  การเขียนเป็นทักษะสูงสุดในกระบวนการทางภาษา ซึ่งประกอบด้วยทักษะในการฟัง การอ่าน 

การพูด และการเขียน การเขียนเป็นการแสดงออก ซึ่งแนวความคิดของผู้เขียน ซึ่งผู้เขียนจะต้องน าค าใน
ภาษามาร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักภาษาไทย เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
มักมีความบกพร่องในการเรียงล าดับซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เด็กไม่สามารถเขียนหนังสือได้ เด็กท่ีมีความ
บกพร่องในการเขียน อาจแสดงพฤติกรรมในการเขียนดังนี้ 
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1. ไม่สามารถลอกค าท่ีครูเขียนบนกระดานลงสมุดของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
2. เขียนประโยคตามครูไม่ได้ 
3. ไม่สามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 
4. บางรายอาจมีปัญหาในการผูกเชือกรองเท้าหรือใช้มือหยิบจับสิ่งของ 
5. ใช้สายตาในการจดจ าสิ่งของไม่ได้ หรือได้ไม่ดี เด็กอาจบอกได้ว่าภาพที่อยู่บนกระดานคือภาพ

อะไร แต่พอครูหยิบภาพออกไปให้พ้นสายตา เด็กจะจ าภาพนั้นไม่ได้และบอกไม่ได้ว่าภาพที่เห็นเมื่อครู่คือ
ภาพอะไร 

6. เขียนไม่เป็นค า อาจเป็นลายเส้น แต่อ่านไม่ได้ 
7. เขียนเป็นประโยคไม่ได้ เรียงค าไม่ถูกต้อง 
8. รูปของตัวอักษรที่เขียนอาจไม่แน่นอน ตัวอักษรที่เด็กเขียนแต่ละครั้งอาจมีรูปทรงที่แตกต่างกัน

ไปความบกพร่องทางการเขียนนี้ ไม่รวมไปถึงปัญหาของเด็กท่ีเขียนค ายากไม่ได้ อันเนื่องมาจากการที่เด็ก
ไม่ตั้งใจเรียน เด็กขาดเรียนบ่อย หรือข้ีเกียจอ่านหรือเขียนหนังสือ การที่ไม่ส่งงานที่ครูมอบหมายให้ท า 
เป็นต้น 

  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือคัดแยกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(ด้านการอ่านการเขียน)   
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. แบบทดสอบคัดกรองความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ด้านการอ่านการเขียน)  ใช้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ ในการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้มว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(ด้านการอ่านการเขียน)  ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
สามารถใช้เครื่องมือคัดกรองได้ ในภาคเรียนที่ 2 เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้มว่ามีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้(ด้านการอ่านการเขียน)  เพ่ือประกอบการใช้เอกสารแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
  ๒. แบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ด้านการอ่านการเขียน)  ใช้เฉพาะนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ ที่ผ่านการทดสอบคัดกรองแล้วพบว่ามีแนวโน้มมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(ด้านการอ่านการเขียน)   
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วิธีการด าเนินการทดสอบ 
การใช้แบบทดสอบเพื่อคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(ด้านการอ่านการเขียน)   

ค าชี้แจง 
 ๑. แบบทดสอบเพ่ือคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(ด้านการอ่านการเขียน)   
นี้ต้องการประเมินความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 ๒. แบบทดสอบคัดกรองความบกพร่องทางการเรียนรู้(ด้านการอ่านการเขียน) ฉบับนี้  
แบ่งออกเป็น ๒ ชุดดังนี้ 
 ชุดที่ ๑  แบบทดสอบเพ่ือคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(ด้านการอ่านการเขียน)  
การอ่าน  มี ๔๖ ข้อ ในแต่ละข้อมีการก าหนดคะแนนนักเรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง จ านวน ๑ ข้อ 
เท่ากับ ๑ คะแนน รวม ๓๙ ค า 
การเขียน มี ๒๐ ค า ในแต่ละค านักเรียนสามารถเขียนได้ถูกต้อง จ านวน ๑ ค า ๑ คะแนน รวม ๒๐ 
คะแนน 
 ชุดที่ ๒ แบบทดสอบเพ่ือคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(ด้านการอ่านการเขียน)    
การอ่าน  มี ๔๖ ข้อ ในแต่ละข้อมีการก าหนดคะแนนนักเรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง จ านวน ๑ ข้อ 
เท่ากับ ๑ คะแนน จ านวน ๓๖ ค า 
การเขียน มี ๒๐ ค า ในแต่ละค านักเรียนสามารถเขียนได้ถูกต้อง จ านวน ๑ ค า ๑ คะแนน จ านวน ๑๕ ค า 
 ในแต่ละชุดมีรายการประเมินครูต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะ
หรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ      
 ๓. ข้อควรระวังในการด าเนินการทดสอบ   
      ๓.๑ สถานที่ทดสอบไม่มีสิ่งเร้ารบกวน 
      ๓.๒ ก่อนด าเนินการทดสอบครูควรสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง 
      ๓.๓ ขณะท าการทดสอบ หากนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือ ให้พักสักครู่และกลับมาท าใหม่ได้ 
 ๔. ผู้ด าเนินการทดสอบต้องใช้แบบทดสอบชุดที่ ๑ ก่อน เมื่อผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า ไม่ใช่  
ให้ใช้แบบทดสอบชุดที่ ๒ หรือ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 
    ระดับคุณภาพ  ๑  หมายถึง จ านวน ๑ – ๑๓   คะแนน  
    ระดับคุณภาพ  ๒  หมายถึง จ านวน ๑๔ – ๒๖ คะแนน  
    ระดับคุณภาพ  ๓  หมายถึง   จ านวน ๒๗ – ๓๙ คะแนน   
 เมื่อนักเรียนแสดงลักษณะ หรือ พฤติกรรมระดับคุณภาพที่ ๑ และ ๒ ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง
ใช่ตามรายข้อประเมินในแบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 
 กรณีนักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๑ ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง ในช่อง ใช่ ของแบบคัดกรองบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 
 หากท าได้เกิน ๒ ข้อในรายข้อประเมิน ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง ในช่อง ไม่ใช่ ของแบบคัด
กรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 
 ๕. การใช้แบบคัดกรองกรณีนักเรียนที่มีแนวโน้มทางบกพร่องทางการเรียนรู้(ด้านการอ่านการ
เขียน)  ให้ใช้แบบทดสอบฉบับที่ ๑ ก่อน เมื่อผลการประเมินรายข้อไม่ผ่าน ให้สรุปผลได้ทันที หากผลการ
ประเมินฉบับที่ ๑ ผ่านเกณฑ์ ให้ใช้แบบทดสอบฉบับที่ ๒ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบของแบบคัดกรองบุคคลที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 
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                  แบบทดสอบการอ่านชุดท่ี 1 
         

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านออกเสยีงได้ถูกต้องตามเวลาจากเรื่องที่ก าหนด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ตาไปไถนา    ใหป้้าเผาถ่าน 
หนูดีอยูบ่า้น     ลา้งจานใหแ้ม่ 
งูท าตวังอ     ชูคอไปมา 
เล้ียวไปซา้ยขวา    ผา่นหญา้ริมบึง 
ดูววัตวัโต     โมโหนกัหนา 
รีบวิ่งเขา้ป่า     ช่างน่ากลวั 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ส าหรับนกัเรียน 
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การประเมินการอ่านภาษาไทย ชื่อ- สกุล นักเรียน................................................เลขที.่......... 
ชั้นประถมศึกษาปีที่............ 
การทดสอบการอ่านออกเสียง 
ค าชี้แจง  ให้ครูบันทึกผลทดสอบการอ่านออกเสียงของนักเรียน โดยท าเครื่องหมาย เมื่อนักเรียนอ่าน
ถูก หรือ  เมื่อ  
             เมื่อนักเรียนอ่านผิด ลงในตารางข้างบนค าเฉพาะค าที่ไม่มีแถบสีด า พร้อมทั้งสรุปผลใน  
ข้างล่าง 

 
  

                   

ตัว งอ ชู คอ ไป มา เล้ียว ซ้าย ขวา ผ่าน หญ้า ริม บึง ดู วัว ตัว โต โม โห 
 

         
นักหนา รีบ วิ่ง เข้า ป่า ช่าง น่า กลัว จัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

ตา ไป ไถ นา ให้ ป้า เผา ถ่าน หนู ดี อยู ่ บ้าน ล้าง จาน ให้ แม่ งู ท า 

แบบบนัทึกผลการอ่านรายบุคคล  
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การเขียน  (ส าหรับครู) 
 

1. ตา 11. ท า 
2. ไป 12. งอ 
3. ให้ 13. ซ้าย 
4. ป้า 14. ขวา 
5. เผา 15. ริม 
6. ถ่าน 16. บึง 
7. หน ู 17. ลูก 
8. ดี 18. วัว 
9. บ้าน 19. โต 

10. แม ่ 20. เข้า 
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การประเมินการเขียนภาษาไทย ชื่อ- สกุล นักเรียน................................................เลขที.่.........ชั้น
ประถมศึกษาปีที่............ 
 

 1……………………………………………………….   
 2………………………………………………………. 

 3……………………………………………………….   
 4………………………………………………………. 

 5……………………………………………………….   
 6………………………………………………………. 

 7……………………………………………………….   
 8………………………………………………………. 

 9……………………………………………………….  
 10………………………………………………………. 

 11………………………………………………………. 
 12………………………………………………………. 

 13………………………………………………………. 
 14………………………………………………………. 

 15………………………………………………………. 
 16………………………………………………………. 

 17………………………………………………………. 
 18………………………………………………………. 

 19………………………………………………………. 
 20………………………………………………………. 
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                  แบบทดสอบการอ่านชุดท่ี 2  
 

        
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงได้ถูกตอ้งตามเวลาจากเรื่องที่

ก าหนด 
  

นกกระสา กับ งู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 นกกระสาตวัหน่ึงออกหาแมลงกินบริเวณทุ่งหญา้  มนัเห็นงูนอนหลบัอยู ่               
มนัจึงบินโฉบลงมาหางูตวันั้น  งูตกใจ  นกกระสาจึงกล่าววา่  “ขา้ไม่ท าร้าย   เจา้หรอก
ขา้ออกหาหนอนตามทุ่งหญา้กินเป็นอาหาร  เรามาเป็นเพื่อนกนัเถอะ”  ตั้งแต่นั้นมา  
ทั้งสองช่วยกนัหาอาหารเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผซ่ึ่งกนัและกนั 
 อยูม่าวนัหน่ึงนกกระสาบอกกบังูวา่   ขา้อยากจะบินออกไปหากินท่ีในป่าไกล ๆ  
เจา้กลา้ท่ีจะไปกบัขา้ไหม  งูตกลงรับค าไดสิ้  แลว้เราจะไปอยา่งไรกนัล่ะ   นกกระสา
ตอบวา่   เราจะคาบเจา้ไปเจา้คงไม่กลวันะ  ระหวา่งเดินทางปรากฏวา่มีพายฝุน  สัตว์
ทั้งสองรู้สึกเหน็ดเหน่ือยเพราะหนาวและหิว  จึงบินลงไปพกัท่ีใตต้น้ไทรใกลล้  าธาร
แห่งหน่ึง  ขณะท่ีนัง่ปรึกษากนัอยูน่ั้น   นกกระสาช าเลืองไปเห็นหนอนอยูบ่นตน้ไทร
จึงบอกดว้ยความต่ืนเตน้วา่ขา้รอดตายแลว้นะ   ส่วนงูกเ็หลือบไปเห็นอ่ึงอ่างกระโดด
ปะปนอยูก่บัแมลงเลก็ ๆ  
 สัตวท์ั้งสองมีความสุขมากท่ีรู้วา่ตนโชคดี   ไดพ้บท่ีอยูอ่าศยัท่ีอุดมสมบูรณ์และ
เขียวชอุ่ม 
 

 
 

 

 

 

 

ส าหรับนกัเรียน 
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การประเมินการอ่านภาษาไทย ชื่อ- สกุล นักเรียน................................................เลขที.่.........ชั้น
ประถมศึกษาปีที่............ 
การทดสอบการอ่านออกเสียง 
ค าชี้แจง  ให้ครูบันทึกผลทดสอบการอ่านออกเสียงของนักเรียน โดยท าเครื่องหมาย เมื่อนักเรียนอ่าน
ถูก หรือ   เมื่อนักเรียนอ่านผิด ลงในตารางข้างบนค าเฉพาะค าที่ไม่มีแถบสีด า พร้อมทั้งสรุปผลใน  
ข้างล่าง 
 

                  
นกกระสา ตัว หนึ่ง ออก หา แมลง กิน บริเวณ ทุ่งหญ้า มัน เห็น งู นอน หลับ อยู ่ มัน จึง บิน 

  

                   

โฉบ ลง มา หา งู ตัว นั้น งู ตกใจ นกกระสา กล่าว ว่า ข้า ไม่ ท า ร้าย เจ้า หรอก ข้า 
 

                     
ออก หา หนอน ตาม ทุ่ง หญ้า กิน เป็น อาหาร เรา มา เป็น เพื่อน กัน เถอะ ตั้ง แต่ นั้น มา ทั้ง สอง 

 

                    
ช่วย กัน หา อา หาร เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ ซ่ึง กัน และ กัน อยู ่ มา วัน หนึ่ง นก กระ สา บอก กับ 

 

                      
งู ว่า ข้า อยาก จะ บิน ออก ไป หา กิน ที่ ใน ป่า ไกล ไกล เจ้า กล้า ที่ ไป กับ ข้า ไหม 

 

                      
งู ตก ลง รับ ค า ได้ สิ แล้ว เรา จะ ไป อย่าง ไร กัน ล่ะ นก กระ สา ตอบ ว่า เรา จะ 

 

                    
คาบ เจ้า ไป เจ้า คง ไม่ กลัว นะ ระ หว่าง เดิน ทาง ปรากฏ ว่า มี พาย ุ ฝน สัตว์ ทั้ง สอง 

 

                  
รู้สึก เหน็ดเหนื่อย เพราะ หนาว และ หิว จึง บิน ลง มา พัก ที่ ใต้ ต้นไทร ใกล้ ล าธาร แห่ง หนึ่ง 

 

                    
ขณะ ที ่ นั่ง ปรึกษา กัน อยู ่ นั้น นก กระ สา ช าเลือง ไป เห็น หนอน อยู ่ บน ต้น ไทร จึง บอก 

 

                   
ด้วย ความ ตื่นเต้น ว่า ข้า รอด ตาย แล้ว นะ ส่วน งู ก็ เหลือบ ไป เห็น อึ่งอ่าง กระ โดด ปะปน 

 

                    
อยู ่ กับ แมลง เล็ก เล็ก สัตว์ ทั้ง สอง มี ความสุข มาก ที ่ รู ้ ว่า ตน โชคดี ได้ พบ ที่ อยู ่

 

     
อาศัย ที ่ อุดมสมบูรณ ์ และ เขียวชอุ่ม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบนัทึกผลการอ่านรายบุคคล  
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การเขียน  (ส าหรับครู) 
 

1. นกกระสา 11. ปะปน 
2. เอื้อเฟื้อ 12. พายุ 
3. บริเวณ 13. หลับ 
4. แมลง 14. กลัว 
5. หนาว 15. ต้นไทร 
6. ความสุข   
7. โชคดี   
8. อาศัย   
9. เขียวชอุ่ม   

10. อึ่งอาง   
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การประเมินการเขียนภาษาไทย ชื่อ- สกุล นักเรียน................................................เลขที.่......... 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี............ 
 

1………………………………………………………. 

2………………………………………………………. 

3………………………………………………………. 

4………………………………………………………. 

5………………………………………………………. 

6………………………………………………………. 

7………………………………………………………. 

8………………………………………………………. 

9………………………………………………………. 

10………………………………………………………. 

11………………………………………………………. 

12………………………………………………………. 

13………………………………………………………. 

14………………………………………………………. 

15………………………………………………………. 
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การวางแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ  
มาตรา ๑๐ ระบุว่า การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมี
ร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้
จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ (๑) จัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง    ระหว่างบุคคล  

มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตาม มาตรา ๑๐ 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดย
มุง่พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ  
๒. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๕ คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้   
(๑) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับ

เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
(๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ 

ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น  
(๓) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการ

เรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละ
ประเภทและบุคคล  

มาตรา ๘ ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อย   
ปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวง  
๓. กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ออกตามความในมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ซึ่งก าหนดให้คนพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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๔. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒  
 ได้ก าหนดองค์ประกอบ กระบวนการจัดท า บุคคลที่เกี่ยวข้องการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การทบทวน 
ปรับปรุงและความส าคัญของแผนการส่งต่อไว้อย่างชัดเจน     

ความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 ผดุง  อารยะวิญญู (๒๕๔๒)  ได้ให้ความหมายว่า เป็นแผนการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดท าขึ้น โดยได้ร่วมมือและความยินยอมจากผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ  แผนนี้บรรจุเนื้อหาสาระของแต่ละคน เป็นแผนในระยะ ๑ ปี และมีการทบทวนแผนทุกภาคเรียน 
 เบญจา ชลธาร์นนท์ (๒๕๔๓) ได้ให้ความหมายว่า เป็นแผนการจัดการศึกษาซึ่งก าหนดแนวทาง
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลพิการแต่ละบุคคล ตลอดจนก าหนดสิ่งอ านวย
ความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้เป็นเฉพาะบุคคล 
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕๔๖) ได้ให้ความหมายว่า เป็นแผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ  
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการที่จะท าให้การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนคนพิการทุก
ประเภท 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( ๒๕๔๘ ) ให้ความหมายว่า เป็นแผนการให้บริการ
ทางการศึกษาพิเศษรายปี ที่จัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเป็น
รายบุคคล โดย พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดท า ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับระดับ
ความสามารถในปัจจุบัน ตลอดจนก าหนดสิ่งอ านวยสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ให้เป็นเฉพาะบุคคล รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล  
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้นิยาม ไว้ว่า แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล หมายถึง แผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
คนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
 กล่าวโดยสรุป แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายความว่า  แผนการจัดการศึกษาที่จัดท าขึ้นให้
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการเป็นเฉพาะบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริห าร
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูและคณะสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาให้คนพิการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งในแผนจะต้องระบุระดับความสามารถในปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม เกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผล ก าหนดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตลอดจนมีการทบทวนปรับปรุงแผนตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
๑.  เพ่ือให้คนพิการได้รับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นเฉพาะบุคคล 
๒.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสอบความก้าวหน้า  

ทางการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน 
๓. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู คณะสหวิชาชีพ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมในการ

วางแผนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
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๔. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถวางแผนจัดบริการทางการศึกษา ตลอดจนจัดหาเทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
ผู้เรียน 

องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนให้บริการทางการศึกษาพิเศษ ที่จัดท าเป็นลายลักษณ์
อักษรให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องเป็นเฉพาะบุคคล  โดยความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและได้รับความ
เห็นชอบจาก บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน และมีการทบทวนแผนตามความเหมาะสม 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
๒. ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ 

 ๓. ข้อมูลด้านการศึกษา  
 ๔. ข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  

๕. การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ  
๖. ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ

ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
 ๗. คณะกรรมการจัดท าแผน 
 ๘. ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน  

ประโยชน์ของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้าน

การศึกษาตามศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อผู้เรียน 
 ๑.  ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ บ าบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ บริการทางการศึกษา เต็มศักยภาพอย่างเป็น
ระบบและเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
 ๒. ผู้เรียนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวง  
 ๓. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ การวัดและประเมินผล
ตลอดจนการปรับปรุงเป้าหมายในการจัดการศึกษาของตน 
 ๔.  ผู้เรียนได้รับการส่งต่อทางการศึกษา และด้านอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม 

ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
๑. ครูผู้สอนมีข้อมูลในการวางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ    ของ

ผู้เรียน 
๒. ครูผู้สอนรู้ขอบเขตความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
๓. ครูผู้สอนมีข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
๔. ครูผู้สอนวัดผลและประเมินผลการพัฒนาได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๕. ครูผู้สอนสามารถปรับแผนการจัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
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๖.ครูผู้สอนสามารถจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยอ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 

ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง  
๑. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาและรับรู้เป้าหมายในการพัฒนาบุตรหลาน 
๒. ผู้ปกครองสามารถขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ

ความช่วยอ่ืนใดทางการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาบุตรหลานที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ผู้ปกครองมคีวามรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของบุตรหลานได้อย่างถูกต้อง 

๔. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล การปรับแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับศักยภาพของบุตรหลาน 
 ๕. ผู้ปกครองรับทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของบุตรหลาน ซึ่งสามารถน ามาวางแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุตรหลานได้อย่างมีเป้าหมาย 
 ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

๑. สถานศึกษามีข้อมูลในการจัดผู้เรียนเข้าศึกษาในรูปแบบ ระบบ และระดับที่เหมาะสม    
๒. สถานศึกษามีข้อมูลในการวางแผนบริหาร จัดสรรงบประมาณ การพัฒนาหลักสูตร และแนวทาง ใน

การจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน  
๓. สถานศึกษาสามารถวางแผนจัดบริการทางการศึกษา ตลอดจนจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก 

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยอ่ืนใดทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ  ความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 
 ๔. สถานศึกษามีข้อมูลในการก าหนดทิศทางการจัดการ การประสานความร่วมมือ และการส่งต่อ
ผู้เรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. สถานศึกษามีข้อมูลเพ่ือใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการจัดการศึกษาของผู้เรียน 

ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
 ๑. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา การวัดผล ประเมินผล และการปรับปรุงการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 ๒. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานและ
งบประมาณ วิชาการ และบุคลากร ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ประโยชน์ต่อคณะสหวิชาชีพ 
คณะสหวิชาชีพได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ วางแผน ประเมิน และร่วม

พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

กระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) เป็นแผนการฃจัด
การศึกษาที่จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นเฉพาะบุคคล โดยการมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษา ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู  และคณะสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนการศึกษาให้ผู้เรียน
เป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก  เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้เป็นการเฉพาะบุคคล ตลอดจนมีการทบทวนปรับปรุงแผนตาม  ความเหมาะสม 
ซึ่งมีกระบวนการด าเนินการ ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 
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 ๑. ขั้นเตรียมการ 
  เมื่อพบว่าผู้เรียนมีปัญหาทางด้านการศึกษา สถานศึกษาควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ การรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น การสัมภาษณ์  การสอบถาม การสังเกต และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนท าความ
เข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับสภาพปัญหาและร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือผู้เรียน 

 ๑.๒  การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา ขออนุญาตผู้ปกครองคัดกรองผู้เรียน 
โดยใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และอาจใช้แบบคัดกรองของหน่วยงาน
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมเพ่ือให้ได้ข้อมูลของผู้เรียนที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

กรณีพบว่าผู้เรียนมีแนวโน้มว่ามีความบกพร่องควรแนะน าให้ผู้ปกครองน าส่งแพทย์ หรือนักวิชาชีพ
วินิจฉัยเพ่ิมเติม 

 
 ๒.  ขั้นการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  การด าเนินการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้สถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ส าหรับผู้เรียนแต่ละคน โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ 
คน ซึ่งประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน (๒) บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคน
พิการ (๓) ครูประจ าชั้น หรือครูแนะแนว หรือครูการศึกษาพิเศษ หรือครูที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษที่
ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และหรือคณะสหวิชาชีพ ตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษของผู้เรียน 

 ๒.๒ ตรวจสอบหรือการประเมินความสามารถพื้นฐาน คณะกรรมการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง        ท าการตรวจสอบหรือการประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (Student) ตามหลักสูตรสถานศึกษา     ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทักษะ
การเรียนรู้ เพ่ือให้ทราบ  

จุดเด่น คือ ความสามารถหรือศักยภาพปัจจุบันที่ผู้เรียนสามารถท าได้ในสาระการเรียนรู้/ทักษะ    
การเรียนรู้  

จุดด้อย คือ สิ่งที่ผู้เรียนไม่สามารถท าได้ในสาระการเรียนรู้/ทักษะการเรียนรู้  
ทั้งนี้ควรตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐานจากสภาพจริงในหลายสถานการณ์ ให้ครอบคลุมถึง

บริบทด้านสิ่งแวดล้อม (Environments) ซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่เอ้ือ
หรือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ด้านกิจกรรม (Tasks) ที่ผู้เรียนปฏิบัติได้หรือไม่ได้ในแต่ละวัน 
หรือไม่ได้รับการส่งเสริมในการท ากิจกรรม กิจกรรมนั้นเหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่ และด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา(Tools)  ที่ผู้เรียนได้รับหรือยังไม่ได้รับก่อนการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล           

กรณีสถานศึกษาตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐานแล้วพบว่า ผู้เรียนมีความพร้อมในทุก
สาระการเรียนรู้/ทักษะการเรียนรู้ ให้ด าเนินการส่งต่อตามความเหมาะสมต่อไป 

 ๒.๓ จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 คณะกรรมการน าข้อมูลจากการตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐาน มาจัดท า               
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๒  ในการ
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ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ   ตลอดจนก าหนดสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามความต้องการพิเศษของผู้เรียน ให้ค านึงถึง
บริบท ด้านผู้เรียน (Student) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environments) ด้านกิจกรรม (Tasks) และด้านเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (Tools) ด้วย 
 ๓. ขั้นการน าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปใช้ 

 การน าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปใช้ ครูผู้สอนต้องด าเนินการ ดังนี้  
 ๓.๑ การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan :IIP) 

ครูผู้สอนน าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น) ที่ก าหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  มา
ด าเนินการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยการวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการเรียงล าดับ
กิจกรรมที่ง่ายไปสู่กิจกรรมที่ยากขึ้น  หรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมไปสู่กิจกรรมที่เป็นนามธรรม ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
  ๓.๒ การน าแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปใช้ ครูผู้สอนน าแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งบันทึก หลังการสอนและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่
ละครั้ง 

๔.   ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลประชุมเพ่ือประเมิน ทบทวน และปรับแผน

พร้อมจัดท ารายงานผลการเรียนรู้อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง โดยประเมินตามขั้นตอนดังนี้ 
๔.๑  การประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล การประเมินผลการเรียนรู้ตาม

แผนการสอนเฉพาะบุคคล เป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ทราบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่
ระบุไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคลฉบับนั้นหรือไม่ โดยประเมินตามวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ที่ระบุไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
 ๔.๒  การประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) การประเมินผล
การเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ท าได้โดยประมวลผลการผ่านของจ านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
และน ามาเทียบกับเกณฑ์และวิธีประเมินผลการผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น)ที่ก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

๔.๓  การประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี โดยประมวลผลการผ่าน/ไม่ผ่าน(จ านวน)จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น)ของ
ผู้เรียน และน ามาเทียบเกณฑ์การผ่านตามที่สถานศึกษาก าหนด  

๔.๔ การประเมินผลการเรียนรู้และระดับคุณภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ท าได้โดยประมวลผลการผ่าน/     ไม่ผ่าน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น)ของทุกเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี มาค านวณหาค่าร้อยละ และ
น ามาเทียบเกณฑ์การผ่านตามเกณฑ์ระดับคุณภาพของหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับ
เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ หรือหลักสูตรสถานศึกษา  

ในกรณีที่ผู้ เรียนมีพัฒนาการ หรือผลการเรียนรู้ต่ ากว่าหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คณะ
กรรมการฯสามารถทบทวน ปรับแผนการสอนเฉพาะบุคคล จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เป้าหมายระยะยาว ๑ ปี 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

๔.๕ การตัดสินผลการเรียนรู้ ให้น าค่าร้อยละจากการประมวลผลการผ่าน/ไม่ผ่านจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมมาเทียบเกณฑ์การผ่านตามเกณฑ์ระดับคุณภาพของหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
ศูนย์การศึกษาพิเศษพุทธศักราช ๒๕๕๖ หรือหลักสูตรสถานศึกษา 
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การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้น  
สถานศึกษาต้องรายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียนตามแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้ปกครอง  ผู้
ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง  

๖. ขั้นการส่งต่อ  
การส่งต่อผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละระดับชั้น หรือย้ายสถานศึกษา  ให้น าส่งแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาต่อไป 
หากผู้ เรียนต้องการรับบริการด้านอ่ืน เช่น ด้านอาชีพ ด้านการแพทย์ ด้านสังคม เป็นต้น ให้

สถานศึกษาน าส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนการให้บริการช่วงเชื่อมต่อตามความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นเฉพาะบุคคล 

จากขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุป
เป็นแผนภาพการด าเนินการได้ดังนี้ 
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แผนภาพ  กระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

 

T :กิจกรรม 

 E :สิ่งแวดล้อม 

 T : สื่อ 

S : ผู้เรียน 

๔.ขั้นการประเมินผล 
การเรียนรู้ตามทักษะที่

ระบุในแผนการ      
จัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล 

๕.ขั้นการสรุปและ            
รายงานผล 

๖.ขั้นการส่งต่อ 

๔.๑ ประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

๔.๒ ประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

๔.๓ ประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี 

๔.๔ ประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

๔.๕ การตัดสินระดับผลการเรียนรู้ 

๑.ขั้นเตรียมการ 

 

๑.๑ การรวบรวมข้อมูล 

๑.๒ การคดักรอง 
ประเภทความพิการทางการศึกษา 

๓.ขั้นการน าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคลไปใช้ 

๓.๑ การจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 

๓.๒ การน าแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปใช ้

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

๒.๒ ตรวจสอบหรือการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 

๒.๓ จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล(IEP) 

 

๒.ขั้นการจดัท าแผน 
การจดัการศกึษา

เฉพาะบุคคล 

ทบ
ทว

น/
 ป

รับ
ปร

ุงแ
ผน
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 อย่างไรก็ตามวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ส าหรับสถานศึกษาอาจมีความแตกต่าง
กันในส่วนของเนื้อหาตามโครงสร้างของหลักสูตรที่สถานศึกษาใช้ ดังนั้นวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล รวมไปถึงการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ในสถานศึกษาประเภทต่างๆ จะมีความแตกต่างกันไป  
 

ปฏิทินก าหนดการด าเนินงานคูปองการศึกษา ส าหรับหน่วยบริการโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2560 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

16 – 31 พฤษภาคม 60 - ประเมินและคัดกรองนักเรียน  

1  – 9 มิถุนายน ๖๐ - จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
- ประชุมผู้ปกครอง  

    วันเริ่มใช้แผน 16 พฤษภาคม 2560 
     วันสิ้นสุดการใช้แผน 15 พฤษภาคม 2561 (หรือ 31 มีนาคม 2561) 

1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 

 60 

- น าส่งเอกสารเพื่อแจ้งความประสงค์ขอสมัครเป็นหน่วยบริการและผู้
ให้บริการ 

   1.ใบสมัครหน่วยให้บริการ (คป 10) 

   2. ใบสมัครผู้ให้บริการ (คป 13) 

       - น าส่งเอกสารเพ่ือขอคูปองการศึกษา 

   1. แบบค าขอสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก ฯ (คป 01) 

   2. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

   3. เอกสาร ของผู้เรียน ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรคนพิการ หรือใบรับรองแพทย์ หรือแบบคัดกรอง พร้อมด้วย แบบรับรอง
บุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (คป 04) 

1 – 31 กรกฎาคม 2560 - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจสอบเอกสาร IEP และ
เอกสารการสมัครหน่วยผู้ให้บริการ 

1  – 31   สิงหาคม 2560 - จัดพิมพ์คูปองการศึกษาแล้วเสร็จ 

 1 – 30 กันยายน 2560 - มอบคูปองการศึกษาแก่โรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนคูปองการศึกษา  

บัญชี ขและ ค แก่เด็กพิการและออกให้บริการ 

1 – 31 มีนาคม 2560 เบิกจ่ายเงินคูปองการศึกษา ให้แล้วเสร็จ 
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เทคนิคการให้ค าปรึกษาและการประสานกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ 

สัมพันธภาพและความรู้ความเข้าใจของบุคคลในครอบครัวมีความส าคัญต่อพัฒนาการและความ
มั่นคงทางอารมณ์และสังคมของสมาชิกทุกคน  หากสมาชิกคนใดมีปัญหาทางอารมณ์จะมีผลกระทบต่อ
สมาชิกคนอ่ืนๆและบรรยากาศในครอบครัว และส่งผลต่อบุคลิกภาพ ปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสมาชิกในครอบครัว  การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมจะ
ท าให้เด็กพิการได้รับความช่วยเหลือ ส่งผลต่อการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเอ้ืออาทรและการวางแผนการ
จัดการศึกษา และการรับบริการที่จ าเป็นท าให้เด็กพิการประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตสามารถเข้าสู่
สังคมและพ่ึงพาตนเองไดโ้ดยครอบครัวเป็นฐาน 
 

เทคนิควิธีการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๗. ศึกษาประวัติครอบครัว เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของครอบครัวรูปแบบปฏิสัมพันธ์ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันโดยให้ผู้รับการปรึกษาเล่าถึงเรื่องราวต่างๆในครอบครัว คนส าคัญในชีวิต 

๘. รับฟังเรื่องราวอย่างตั้งใจ จับประเด็นเนื้อหาความรู้สึกเพ่ือสื่อกลับให้ผู้รับค าปรึกษารับรู้ตนเองสะท้อน
ความรู้สึก  เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาได้ทราบถึงความรู้สึกของตนเอง  อาจสะท้อนโดยใช้ค าพูดที่แสดงความรู้สึกจาก
เนื้อความที่ผู้รับการปรึกษาได้พูดมาแล้ว  เช่น  “  คุณรู้สึกว่า……….” 

๙. ทวนค าพูด การพูดต่อเติมประโยคให้สมบูรณ์การน าค าตอบของผู้รับค าปรึกษามาประกอบการสนทนา 
๑๐. สรุปความ โดยสรุปค าพูดของผู้รับการปรึกษาให้สั้นลง  เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับค าปรึกษา 
๑๑. ยกตัวอย่างประสบการณ์ของตนเองหรือผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกว่าปัญหาที่ตนพบนั้นเป็น

ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ และผู้อ่ืนก็เคยประสบมาเช่นกัน 
๑๒. สนับสนุน โดยการพูดให้ก าลังใจแก่ผู้รับค าปรึกษาและเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาได้ท า

นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เช่น “สิ่งที่คุณท านั้นนับว่าเป็นการเสียสละอย่างมาก” 
ผู้ให้ค าปรึกษาควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาครอบครัวให้มีความรู้ ทักษะปฏิบัติการและ

ประสบการณ์ที่จะช่วยให้เด็กพิการก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่ประสบความส าเร็จโดยค านึงถึงการท างานร่วมกัน
ของผู้ให้ค าปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนด้านกฎหมาย การสนับสนุนให้เด็กพิการ
มีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเองและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตรวมทั้งการเชื่อมโยงของแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลกับแผนการเชื่อมต่อทางการศึกษาอย่างจริงจังจะช่วยให้เด็กพิการประสบ
ความส าเร็จต่อการด าเนินชีวิตในอนาคตได้ 
 

การประสานงานกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การประสานงาน คือ การที่บุคคลหรือหน่วยงานในองค์กร ท างานร่วมกับบุคคลและหน่วยงาน

อ่ืนเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต้องกระท าต่อเนื่องสอดคล้องกันไปเพ่ือให้
งานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ของการประสานงาน 
๑.เพ่ือแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
๒.เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี 
๓. เพื่อขอค ายินยอมหรือความเห็นชอบ 
๔.เพ่ือขอความช่วยเหลือ 
๕.เพ่ือขจัดข้อขัดแย้งที่อาจมีข้ึน 
๖.เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
๗.เพ่ือให้งานมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 

ประโยชน์ของการประสานงาน 
๑. ช่วยให้การท างานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว 
๒. ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
๓. ช่วยให้ทุกผ่ายเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
๔. ช่วยสร้างความสามัคคีและความเข้าใจในหมู่คณะ 
๕. เสริมสร้างขวัญของผู้ปฏิบัติงาน 
๖. ลดอันตรายจากการท างานให้น้อยลง 
๗. ช่วยลดข้อขัดแย้งในการท างาน 
๘. ช่วยให้ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะและเพ่ิมผลส าเร็จของงาน 
๙. ช่วยเกิดความคิดใหม่ๆและปรับปรุงอยู่เสมอ 
๑๐. ป้องกันการท างานซ้ าซ้อน 
๑๑. การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเภทของการประสานงาน  มีหลายวิธีแตกต่างกันไป ได้แก่ 
๔. การประสานงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
๕. การประสานงานภายในองค์การและภายนอกองค์การ 
๖. การประสานงานในแนวดิ่ง (Top- Down Bottom-up) และแนว 

 
เทคนิคการประสานงาน 

๙. ก าหนดเป้าหมายในการประสานงานให้ชัดเจน 
๑๐. เตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการประสานงานให้ครบถ้วนครอบคลุม 
๑๑. ศึกษาข้อมูลของบุคคลหรือหน่วยงานจะประสานงานด้วย 
๑๒. วางแผนการประสานงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระยะเวลา 
๑๓. เตรียมตนเองให้พร้อมและเหมาะสมตามกาลเทศะ เช่น การแต่งกาย การใช้ภาษาพูดที่เหมาะสม

กับบุคคลที่ประสานงานด้วย 
๑๔. เคารพและให้เกียรติผู้ที่ประสานงานด้วยรวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
๑๕. ประเมินผลการสื่อสารและประสานงานทุกครั้ง 
๑๖. ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการประสานงานจากผลการประเมินทุกครั้ง 
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การประสานงานเพ่ือให้เด็กพิการได้รับบริการอย่างเต็มศักยภาพตามความต้องการจ าเป็นซึ่งเด็ก
พิการจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและพัฒนาจากบ้านสู่ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน จาก
ศูนย์การศึกษาพิเศษสู่โรงเรียน จากชั้นเรียนสู่ชั้นเรียนและจากโรงเรียนสู่ชุมชน เป็นต้น  ทักษะในการ
ประสานงานของครูและผู้ให้บริการทางการศึกษาย่อมส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานและความ
ร่วมมือของผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง 
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ค าน า 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคื เขต ๒ ได้รวบรวมเอกสารของกระทรวงศึกษาธิการจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการ  การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ  ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา   
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  โดยสาระของประกาศคือ  คนพิการที่จะได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา 
ต้องได้รับการคัดกรองตามแบบที่ก าหนด  ผู้ด าเนินการคัดกรองต้องได้รับการอบรมวิธีการใช้แบบคัดกรอง 
คนพิการทางการศึกษาก่อนปฏิบัติหน้าที่  ดังนั้น  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงก าหนดให้มีการ
อบรมตามหลักสูตร “หลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาตามแบบที่แนบท้ายประกาศดังกล่าวขึ้น  ซึ่งจะส่งผล
ให้บุคคลที่สถานศึกษารับรองว่าเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา 

ส าหรับปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒  
ได้ก าหนดเป้าหมายการอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการอบรมคร้ังนี้ 
ได้ มี การจัดท าเอกสารประกอบการอบรม “หลั กสู ตรผู้ ด าเนิ นการคั ดกรองคนพิ การทางการศึ กษา”  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือส าหรับใช้ในการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ และทักษะ
ในการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาสามารถน าไปขยายผล และหรือน าไปใช้ในการด าเนินการคัดกรองนักเรียนใน
สถานศึกษาของตนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ขอขอบคุณคณะจัดท าเอกสาร
หลักสูตรและคู่มือการอบรม “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

             ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
 

 

 
 


