หลักการ
บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม ภาษาและการ
สื่อความหมาย พฤติกรรม อารมณ และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการทํางานในหนาที่
บางสวนของสมองที่ผิดปกติไปและความผิดปกตินั้นพบไดกอนวัย 30 เดือน บุคคลดังกลาวมีสิทธิที่
จะไดรับบริการทางการศึกษาตั้ง แตแรกเกิดหรือพบความพิการ โดยการสง เสริมพัฒนาการ ฟนฟู
สมรรถภาพ การอบรมเลี้ยงดูและเตรียมความพรอมอยางเหมาะสม การพัฒนาเนนการมีสวนรวม
ของครอบครัว ดวยความเขาใจ การยอมรับ และการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลออทิสติกกับพอ
แม ผูเลี้ยงดู บุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษาพิเศษ หรือนักวิชาชีพที่เกี่ยวของ
จะทําใหบุคคลออทิสติกไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และสอดคลองกับความตองการจําเปน
พิเศษของแตละบุคคล โดยมีหลักการดังนี้
1. ยึดหลักการการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพรอม ฟนฟูสมรรถภาพ ตั้งแต
แรกเกิดหรือพบความพิการ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิต
ของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
2. พัฒนาบุคคลออทิสติกโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
3. จัดประสบการณการเรียนรูใหบุคคลออทิสติกสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดเต็มศักยภาพ
อยางมีความสุข
4. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในการพัฒนาบุคคลออทิสติก

จุดหมาย
แนวทางการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม สําหรับบุคคลออทิสติก ตั้งแตแรกเกิด ถึง
อายุ 3 ป มุงใหการชวยเหลือ สงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา ไดเต็มศักยภาพตามความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล จึงกําหนดจุดหมายซึ่งมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
1. รางกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี
2. กลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง และใชไดอยางประสานสัมพันธกัน
3. ราเริง แจมใส มีความสุขและมีความรูส ึกที่ดีตอตนเองและผูอ ื่น
4. ชวยเหลือตนเองไดเต็มศักยภาพ
5. สนใจตอการเรียนรูส ิ่งตาง ๆ รอบตัว
6. เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ ื่นไดอยางมีความสุข
7. ใชภาษาสื่อสารไดอยางเหมาะสม
สําหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติก ของบุคคลอายุตงั้ แต 4 ป ขึ้นไป เปน
การใหบริการชวยเหลือทันทีที่พบความพิการ ซึ่งบางคนอาจพิการตั้งแตกําเนิดหรือพิการภายหลัง โดย
สงเสริมพัฒนาการ ฟนฟูสมรรถภาพ และเตรียมความพรอมอยางเหมาะสม เพื่อใหบุคคลเหลานั้นมี
พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ไดเต็มศักยภาพตามความ
ตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล เพื่อใหมีความพรอมในการศึกษาหรือเขาสูส งั คมไดตอไป จึง
กําหนดจุดหมายซึง่ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
1. รางกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี
2. กลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง และใชไดอยางประสานสัมพันธกัน
3. ราเริง แจมใส มีความสุขและมีความรูส ึกที่ดีตอตนเองและผูอ ื่น
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
5. ชวยเหลือตนเองไดเต็มศักยภาพ
6. สนใจตอการเรียนรูส ิ่งตาง ๆ รอบตัว
7. เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ ื่นไดอยางมีความสุข
8. ใชภาษาสื่อสารไดอยางเหมาะสม
9. มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดอยางเหมาะสม
10. มีความสามารถในการดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข และเปนภาระตอคน
รอบขางนอยที่สุด

แนวทางการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม
สําหรับเด็กออทิสติก ตั้งแตแรกเกิด ถึง 3 ป
ที่
ทักษะ
1 กลามเนื้อมัดใหญ
ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ
เปนการสงเสริมพัฒนาการ
ดานการเคลื่อนไหว
การทรงตัว และการใช
กลามเนื้อมัดใหญไดอยาง
ประสานสัมพันธกัน

เนื้อหา
1. การเคลื่อนไหวในทานอน เชน การพลิก ตะแคงตัว
พลิกคว่ําหงาย การชันคอ เปนตน
2. การนั่ง เชน นั่งบนพื้น นั่งเกาอี้ การทรงตัวใน
ทานั่ง เปนตน
3. การคลาน เชน ตั้งคลาน คลานไปขางหนา
คลานไปขางหลัง เปนตน
4. การยืน เชน การเกาะยืน การยืนดวยตนเอง
เปนตน
5. การเดิน เชน การเดินอิสระ การเดินถอยหลัง
เดินเขยงปลายเทา การเดินไปขางหนา การเดินบน
เสนตรง เปนตน
6. การปนและขึ้นลงบันได เชน การเดินขึ้น – ลง
บันได การปนเครือ่ งเลน เปนตน
7. การวิ่ง เชน วิ่งอยูกับที่ วิ่งไปขางหนา เปนตน
8. การกระโดด เชน การกระโดดสูงจากพื้น
การกระโดดดวยขาขางที่ถนัดขางเดียว การกระโดด
พรอมกันสองขา เปนตน
9. การใชกระดานทรงตัว เชน เดินบนกระดาน
ทรงตัว และการยืนบนกระดานทรงตัว เปนตน
10. การรับสงลูกบอล เชน การโยนลูกบอล การ
ทุมลูกบอล การรับลูกบอล เปนตน
กลามเนื้อมัดเล็ก
1. การจองมอง/ การมองตาม
ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก 2. การใชมือในการเอื้อม การกําหรือจับวัตถุ
เปนการสงเสริมพัฒนาการ การนําวัตถุไปยังเปาหมาย และการปลอยวัตถุ
ดานใชมือ การประสาน
3. การประสานสัมพันธระหวางตากับมือ เชน
สัมพันธระหวางตากับมือ
การหยิบจับวัตถุ การตอวัตถุ/สิ่งของ การปน
และการเคลือ่ นไหวอวัยวะที่ การตัด การขีดเขียน การวาดภาพ การระบายสี
ใชในการพูด
การโยน การกลิ้ง เปนตน
4. การเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชในการพูด เชน
การเคลื่อนไหวริมฝปาก การดูด/การเปา
การเคี้ยว/การกลืน เปนตน

เวลา
ขึ้นอยูกับอายุ
เด็กและความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

2

ขึ้นอยูกับอายุ
เด็กและความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

ที่
ทักษะ
เนื้อหา
3 การชวยเหลือตนเองใน
1. กิจวัตรประจําวันขั้นพื้นฐาน
ชีวิตประจําวัน
- การดื่ม
ทักษะการชวยเหลือตนเอง
- การรับประทานอาหาร
ในชีวิตประจําวัน เปน
- การแตงกาย
ทักษะพื้นฐานทีจ่ ําเปนใน
- การขับถาย
การดํารงชีวิตเด็กออทิสติก
- การทําความสะอาดรางกาย
ที่มีพัฒนาการลาชา
ควรไดรับการฝกใหสามารถ
ชวยเหลือตนเอง และปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันได โดยไม
เปนภาระของครอบครัวและ
สังคม
4 ภาษาและการสื่อสาร
1. การรับรูและเขาใจภาษา
ทักษะ ภาษาและ
- การรับรูเสียง
การสือ่ สารมีความจําเปนใน
- การรับรูสีหนา ทาทาง
การดํารงชีวิตประจําวัน
- การรับรูคําพูด
เพื่อใชในการถายทอด
2. การแสดงออกทางภาษา
ความรูสึก นึกคิด หรือ
- การแสดงสีหนา ทาทาง
แสดงออกถึงความเขาใจใน
- การสื่อสารโดยใชรูปภาพ สัญญาณ สัญลักษณ
การรับรูท างภาษาและการ
- การพูด
สื่อสารกับบุคคลอื่น
- การบอกขอมูลสวนตัว

เวลา
ขึ้นอยูกับอายุ
เด็กและความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

5 ทักษะทางสังคม
1. การปฏิบัติตนในสังคม
ทักษะสังคมเปนการ
- การแสดงความตองการ
สงเสริมพัฒนาทักษะการ มี
- การมีปฏิสัมพันธกบั ผูอื่น
ปฏิสัมพันธกบั บุคคล รอบ
- การเลน
ขาง การปฏิบัติตัว การ
- การรับผิดชอบงานบาน
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับบุคคลอื่น

ขึ้นอยูกับอายุ
เด็กและความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

ขึ้นอยูกับอายุ
เด็กและความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

ที่
ทักษะ
เนื้อหา
6 ดานสติปญญา
1. การพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ
ทักษะดานสติปญญา
- การเรียนรูเ กี่ยวกับตนเอง
เปนการพัฒนาความคิด
- การจําแนกแยกแยะ
รวบยอดดานตางๆ และ
- การเปรียบเทียบ
การแกปญ
 หาใน
- การจับคู
ชีวิตประจําวัน เพื่อเปน
- การจัดหมวดหมู
พื้นฐานในการเรียนรูร ะดับ
- ความสัมพันธของสิ่งตางๆ
ที่สูงขึ้นตอไปและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
7 ทักษะจําเปนพิเศษสําหรับ 1. ทักษะความสนใจ
บุคคลออทิสติก
- การสนใจตนเองสามารถควบคุมตนเองได เชน
ควบคุมตนเองในการ นั่ง เดิน วิ่ง รับประทานอาหาร
เปนตน
- การสนใจและตอบสนองคําสัง่ ของผูอื่น เชน หัน
ตามเสียงเรียก ฟงคําสั่งหาม อนุญาต เปนตน
- การสนใจตอสิง่ แวดลอมรอบตัว เชน รูจัก
บุคคลในครอบครัว บุคคลทีเ่ กี่ยวของ และสิ่งของตางๆ
เปนตน

เวลา
ขึ้นอยูกับอายุ
เด็กและความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

ขึ้นอยูกับอายุ
เด็กและความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

2. ทักษะการรับรู
ขึ้นอยูกับอายุ
- ทักษะการรับรู เครื่องดนตรี เปนตน
เด็กและความ
- การรูจักสิ่งตาง ๆ ดวยการสัมผัส เชน สิ่งของทีม่ ี
แตกตางระหวาง
พื้นผิวตางกัน
บุคคล
- การรูจักสิ่งตาง ๆ ดวยการชิมรส เชน เปรี้ยว
หวาน เค็ม ขม
- การรูจักสิ่งตาง ๆ ดวยการดมกลิ่น เชน กลิ่นหอม
กลิ่นเหม็น
- การรับรูดวยทาทางหรือคําพูด เชน โกรธ เสียใจ
ดีใจ เปนตน

ที่

ทักษะ

เนื้อหา

เวลา
3. ทักษะการเลียนแบบ
ขึ้นอยูกับอายุ
- การเลียนแบบการเคลื่อนไหว เชน การวิ่ง เด็กและความ
กระโดด เดิน ยกแขน ยกขา การชี้สวนตาง ๆ แตกตางระหวาง
ของรางกาย เปนตน
บุคคล
- การเลียนแบบคําพูด เชน การพูดตามคําบอก
เปนตน
- การเลียนแบบทาทางหรือพฤติกรรมที่พึง
ประสงค เชน การไหว การเก็บของเขาที่ เปนตน
- การเลียนแบบการปฏิบัติกจิ วัตรประจําวัน เชน
การอาบน้ํา การแตงกาย การหวีผม เปนตน

พัฒนาการทีค่ าดหวัง
สําหรับเด็กออทิสติก ตั้งแตแรกเกิด ถึง 3 ป
ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ
1. ทักษะ

การเคลื่อนไหวในทานอน
เนื้อหา

ที่

1

การเคลื่อนไหวในทานอนหงาย

2

การพลิกตัว

3

การเคลื่อนไหวในทานอนคว่ํา

2. ทักษะ

พัฒนาการที่คาดหวัง
-

สามารถยื่นแขนในทานอนหงาย
สามารถหันศีรษะไปดานขาง
สามารถเตะขาไปมา
สามารถพลิกตะแคงซายและขวา
สามารถพลิกคว่ําและหงาย
สามารถยันตัวเพื่อเตรียมลุกขึ้นนั่ง
สามารถชันคอขึ้น
สามารถคืบไปในทิศทางตางๆ

การนั่ง
ที่
1

เนื้อหา
การนั่งบนพื้น

2

การนั่งเกาอี้

3. ทักษะ

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถนั่งทรงตัวโดยมีเครื่องชวย/ผูชวย
- สามารถนั่งโดยใชมือยัน
- สามารถนั่งทรงตัวเมื่อมีแรงกระทบจาก
ภายนอกได
- สามารถเปลี่ยนทาเพือ่ เตรียมยืน
- สามารถนั่งทรงตัวโดยมีเครื่องชวย/ผูชวย
- สามารถนั่งทรงตัวเมื่อมีแรงกระทบจาก
ภายนอกได
- สามารถเปลี่ยนทาเพือ่ เตรียมยืน

การคลาน
ที่
1

เนื้อหา
การคลาน

-

พัฒนาการที่คาดหวัง
สามารถตั้งคลาน
สามารถคลานไปในทิศทางตาง ๆ
สามารถคลานขึ้น - ลงบันได
สามารถเปลี่ยนทาเพือ่ เตรียมยืน

4. ทักษะ

การยืน
เนื้อหา

ที่

1

การเกาะยืน

2

การยืน

5. ทักษะ

พัฒนาการทีค่ าดหวัง
- สามารถเกาะยืนโดยใชมือจับสองขาง
- สามารถเกาะยืนโดยใชมือจับขางเดียว
- สามารถยืนทรงตัวไดเอง

การเดิน
ที่
1

เนื้อหา
การเดินอิสระ

2
3

การเดินถอยหลัง
การเดินเขยงปลายเทา

4

การเดินไปขางหนา

5

การเดินบนเสนตรง

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถเดินไดดวยตนเองโดยไมมผี ูชวยหรือ
เครื่องชวย
- เดินถอยหลังได 3 กาว ถึงไกล 2 เมตร
- เดินเขยงปลายเทาไปขางหนาได 3 กาว
- เดินเขยงปลายเทาไปขางหนาไดไกล 2 เมตร
- เดินไปขางหนาโดยตอสนเทาบนปลายนิ้วได 3
กาว
- เดินโดยเทาขางหนึ่งอยูบ นกระดานได 4 กาว
- เดินกาวเทาสลับกันบนแผนกระดานกวาง
20 ซม. ได 3 เมตร
- เดินขามสิ่งกีดขวางได
- เดินบนเสนตรงไปขางหนาไกล 3 เมตร
- เดินในระหวางเสนขนานใหหางกัน 30 ซม. ยาว
3 เมตร

6. ทักษะ

การปนและขึ้นลงบันได
ที่
1

เนื้อหา
การเดินขึ้น - ลงบันได

2

การปนเครื่องเลน

7. ทักษะ

พัฒนาการที่คาดหวัง
- เดินขึ้นบันไดโดยใชมือขางหนึ่งจับราวบันได
และพักเทาทัง้ สองขางในแตละขั้น
- เดินลงบันไดโดยมือขางหนึ่งจับราวบันไดและ
พักเทาทั้งสองขางในแตละขั้น
- เดินขึ้นบันไดสลับเทาไดโดยมือยังจับราวบันได
- กาวขึ้นยืนบนแทนไม กวาง 30 ซม. ยาว30 ซม.
สูง 15 ซม.
- กาวลงจากแทนไม กวาง 30 ซม. ยาว 30 ซม.
สูง 15 ซม.
- ปนขึ้นและลงบันไดที่พาดไวหรือตาขายเชือกสูง
1 เมตร
- ขึ้นบันไดแลวลื่นไถลลงมาทางไมลื่น

การวิ่ง
ที่
1

8. ทักษะ

เนื้อหา
การวิ่ง

พัฒนาการที่คาดหวัง
- วิ่งนุมนวลโดยเร็วบางชาบางสลับกันไป
- วิ่งเต็มฝาเทาไปขางหนา 2 เมตร
- สามารถวิ่งไปในทิศทางตางๆ
- วิ่งผานสิ่งกีดขวางและหลบหลุมไดโดยไมชน
1 รอบ

การกระโดด
ที่
1

เนื้อหา
การกระโดดสูงจากพื้น

2

การกระโดดดวยขาขางที่ถนัด
ขางเดียว

3

การกระโดดพรอมกันสองขา

พัฒนาการที่คาดหวัง
- กระโดดไดครั้งหนึ่งเปนระยะไกล 5 – 20 ซม.
- กระโดดไดครั้งหนึ่งสูงจากพื้น 5 – 8 ซม.
- พยายามกระโดดดวยขาขางที่ถนัดขางเดียว
- พยายามกระโดดดวยขาขางใดขางหนึ่ง (ทั้งซาย
และขวา)
- กระโดดพรอมกันทั้งสองขางไดติดตอกัน
3 – 6 ครั้ง
- กระโดดขามเชือกบนพื้น
- กระโดดสองเทาพรอมกันลงจากแทนไม

9. ทักษะ

การใชกระดานทรงตัว
ที่
1

เนื้อหา
การเดินบนกระดานทรงตัว

2

การยืนบนกระดานทรงตัว

10. ทักษะ

พัฒนาการที่คาดหวัง
- เดินบนกระดานทรงตัวโดยใชมือทั้งสองขางจับ
ราวไว
- เดินบนกระดานทรงตัวดวยเทาทัง้ สองขางโดย
ไมตองชวย
- ยืนบนกระดานทรงตัวดวยเทาทั้งสองขางโดยไม
ตองชวย

การรับสงลูกบอล
ที่
1

เนื้อหา
การโยนลูกบอล

2

การทุมลูกบอล

3

การรับลูกบอล

พัฒนาการทีค่ าดหวัง
- โยนลูกบอลลงพื้นและมองตามลูกบอลไป
- โยนลูกบอลขนาดใหญไปไกล 2 เมตร
- ทุมลูกบอลใหกระเดงและรับไวดวยมือทั้งสอง
ขาง
- ทุมลูกบอลใหกระเดงและรับไวไดติดตอกันสอง
ครั้ง
- รับลูกบอลขนาดใหญที่กระเดงมาดวยแขนและ
ลําตัว
- รับลูกบอลขนาดใหญที่กระเดงมาดวยมือและ
สวนอก

ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก
1. ทักษะ

การมอง
ที่
1

เนื้อหา
การจองมอง

2

การมองตาม

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถสบตากับผูอ ื่น
- สามารถจองมองสิ่งของที่อยูตรงหนา
- สามารถจองมองวัตถุดานขางซาย-ขวา
- สามารถจองมองวัตถุดานบน-ลาง
- สามารถมองตามวัตถุทเี่ คลื่อนที่
- สามารถมองหาเมื่อของหายไปจากสายตา

2. ทักษะ

การใชมือ
ที่
1

3. ทักษะ

เนื้อหา
การใชมือในการเอื้อม
กําหรือจับวัตถุ เพื่อนําวัตถุจาก
จุดหนึ่งไปปลอยยังจุดหมาย

-

พัฒนาการที่คาดหวัง
สามารถเอื้อมมือจับสิ่งของที่ใกลมือ
สามารถจับหรือกําวัตถุไดอยางมั่นคง
สามารถนําวัตถุที่จับไปยังจุดหมาย
สามารถปลอยวัตถุทจี่ ุดหมายได

การประสานสัมพันธระหวางตากับมือ
ที่
1

4. ทักษะ

เนื้อหา
พัฒนาการที่คาดหวัง
การประสานสัมพันธระหวางตา - สามารถใชตาประสาน สัมพันธกบั มือในการทํา
กับมือ
กิจกรรมอยางงายๆ
การเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชในการพูด

ที่
1
2

เนื้อหา
การเคลื่อนไหวริมฝปาก
การดูดและการเปา

3

การเคี้ยวและการกลืน

-

พัฒนาการที่คาดหวัง
สามารถควบคุมการใชริมฝปาก
สามารถดูดของเหลว และอาหารหนืดหรือขน
สามารถเปาลมออกจากปาก
สามารถเคี้ยวและกลืนอาหาร

ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
1. ทักษะ

การชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกจิ วัตรประจําวันพื้นฐาน
ที่
1

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถดื่มนมหรือน้ําไดดวยตนเอง

การดื่ม

2

การรับประทานอาหาร

- สามารถหยิบจับอาหาร รับประทานไดดวย
ตนเอง
- สามารถใชชอนรับประทานอาหารโดยหก
เล็กนอย

3

การแตงกาย

- สามารถแตงกาย โดยมี ผูอื่นชวยเหลือ

4

การขับถาย

- สามารถบอกความตองการในการขับถาย
- สามารถขับถายในหองสวม โดยมีผูชวยเหลือ

5

การทําความสะอาดรางกาย

- สามารถทําความสะอาดรางกาย โดยมี
ผูอื่นชวย

ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
1. ทักษะ

การรับรูและเขาใจภาษา
ที่
1

เนื้อหา
การรับรูเ สียง

พัฒนาการที่คาดหวัง
- มีการรับรูแหลงของเสียง

2

การรับรูส ีหนา ทาทาง

- สามารถเขาใจภาษาทาทางที่ผูอื่นแสดง

3

การรับรูคําพูด

- สามารถตอบสนองตอคําพูดของผูอื่น

2. ทักษะ

การแสดงออกทางภาษา
ที่
1

เนื้อหา
การแสดงสีหนา หรือทาทาง

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถแสดงสีหนา หรือทาทาง สือ่ ใหผูอื่น
เขาใจ

2
3

การสือ่ สารโดยการใชรูปภาพ
สัญญาณ สัญลักษณ
การพูด

4

การบอกขอมูลสวนตัว

- สามารถสือ่ สารโดยการใชรูปภาพ สัญญาณ
สัญลักษณ
- สามารถแสดงออกโดยการพูดเปนคํา หรือ
ประโยคงายๆ
- บอกชื่อเลนของตนเอง
- บอกชื่อหรือนามสกุลของตนเอง

ทักษะสังคม
1.

ทักษะ

การปฏิบัติตนในสังคม
ที่
1

เนื้อหา
การแสดงความตองการ

2

การมีปฏิสัมพันธกบั ผูอ ื่น

3

การเลน

4

การรับผิดชอบงานบาน

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถรองขอในสิ่งที่ตองการหรือปฏิเสธ
ในสิ่งที่ไมตองการ
- แสดงการทักทายกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม
- แสดงการขอโทษ ขอบคุณ
- สามารถเลนตามลําพังในกลุม เพือ่ นได
- สามารถเลนกับผูอื่นได
- ชวยผูใหญเก็บวัตถุออกใหพนทาง
- เลียนแบบการทํางานบานงาย ๆ
- หยิบหรือเก็บวัตถุไดถูกที่

ทักษะทางดานสติปญญา
1. ทักษะ

พัฒนาทักษะความคิดรวบยอด
ที่
1

เนื้อหา
การเรียนรูเ กี่ยวกับตนเอง

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถชี/้ บอกชือ่ วัยวะภายนอกงายๆ

2

การจําแนกแยกแยะ
- เกี่ยวกับบุคคล
- เสียงบุคคลที่คุนเคย
- ใบหนาของบุคคลที่คุนเคย
- สิ่งของที่คุนเคย
- สี
- ขนาด
- รูปทรง
การเปรียบเทียบ
- ขนาด ใหญ - เล็ก
- หนักเบา
- อุณหภูมิ
- พื้นผิว
ฯลฯ
การจับคู
- สิ่งของที่คุนเคย
- สี
- ขนาด
- รูปทรง
การจัดหมวดหมู
- สิ่งของที่คุนเคย
- สี
- ขนาด
- รูปทรง
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ

- สามารถจําแนกแยกแยะเกี่ยวกับบุคคล
สิ่งของที่คุนเคย สี ขนาด รูปทรง

3

4

5

6

- สามารถรับรู ขนาดใหญ-เล็ก น้ําหนัก
หนัก-เบา อุณหภูมิ รอน-เย็น พื้นผิว ฯลฯ

- สามารถจับคูส ิ่งของที่คนุ เคย สี ขนาด
รูปทรง

- สามารถจัดหมวดหมู สิ่งของที่คุนเคย สี
ขนาด รูปทรง

- สามารถใชสิ่งของ 2 อยาง ไดสัมพันธกัน

ทักษะจําเปนพิเศษสําหรับบุคคลอทิสติก
1. ทักษะ

ความสนใจ
ที่
1
2
3

2. ทักษะ

เนื้อหา
การสนใจตนเองสามารถ
ควบคุมตนเองได
การสนใจและตอบสนองคําสั่ง
ของผูอื่น
การสนใจตอสิ่งแวดลอม
รอบตัว

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถควบคุมตนเองในการ นั่ง เดิน วิ่ง
รับประทานอาหาร ทํากิจกรรมได
- สามารถหันตามเสียงเรียก
- สามารถฟงคําสัง่ หามหรือ อนุญาต
- รูจักบุคคลในครอบครัว บุคคลที่เกี่ยวของ
และสิง่ ของตางๆ

การรับรู
ที่
1
2
3
4
5
6
7

เนื้อหา
พัฒนาการที่คาดหวัง
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการ - สามารถ ชี้หรือเลือก สิง่ ของตาง ๆ ที่
มอง
กําหนด
การรับรูสิ่งตาง ๆ ดวยการฟง - สามารถชี้หรือเลือกรูปภาพของเสียงที่
ไดยิน
การรั บ รู สิ่ง ตา ง ๆ ดว ยการ - สามารถชี้หรือเลือกสิ่งของทีส่ ัมผัส
สัมผัส
การรับรูสิ่งตาง ๆ ดวยการชิม - สามารถชี้หรือเลือกสิง่ ของที่ชิมรสได
รส
การรับรูสิ่ง ตาง ๆ ดวยการ - สามารถชี้หรือเลือกสิง่ ของของที่ดมได
ดมกลิ่น
การรับ รู สีห นา ทาทาง และ - สามารถแสดงและรับรู สีหนา ทาทาง
คําพูด
และคําพูด
การรับรูอารมณ
- สามารถรับรูถึงการแสดงอารมณโกรธ
เสียใจ ดีใจ

3. ทักษะ

การเลียนแบบ
ที่
1
2
3
4

เนื้อหา
พัฒนาการที่คาดหวัง
การเลียนแบบการเคลื่อนไหว - สามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหวขั้นตอน
เดียว
การเลียนแบบคําพูด
- สามารถเลียนแบบคําพูด
การเลียนแบบทาทางหรือ
- สามารถเลียนแบบ การไหว การเก็บของ
พฤติกรรมที่ พึงประสงค
เขาที่ การนั่งที่ ทํากิจกรรมอยูกบั ที่
การเลี ย นแบบการปฏิ บั ติ - สามารถเลียนแบบการปฏิบัตกิ ิจวัตร
กิจวัตรประจําวัน
ประจําวัน

แนวการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ
สําหรับเด็กออทิสติก ตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 3 ป
1. ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ
ทักษะ
1. การเคลื่อนไหวใน
ทานอน

เนื้อหา
การเคลื่อนไหวในทานอนหงาย

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

- สามารถยื่นแขนในทานอนหงาย

- นํากระดิ่งเล็กๆหรือของเลนทีม่ ีเสียงไปเขยาขางหนาผูเรียนขณะที่
นอนหงายเพื่อกระตุนใหผูเรียนยื่นแขนออกไปจับ
- นํากระดิ่งเล็กๆหรือของเลนทีม่ ีเสียงไปเขยาดานขางผูเ รียนขณะที่
นอนหงายเพื่อกระตุนใหผูเรียนหันศีรษะไปตามเสียง
- นํากระดิ่งหรือลูกกระพรวนมาผูกที่ขาผูเรียนแลวจับขาผูเ รียนเขยาให
เกิดเสียงเพื่อกระตุนความสนใจใหเกิดการเตะขา ไป-มา
- เปดเพลง หรือนิทานเพลงใหผเู รียนฟง แลวกระตุนใหผูเรียนขยับ
รางกายตามจังหวะเพลง
- วางผาหรือหมอนมาหนุนขางหลังผูเ รียนขางใดขางหนึ่งแลวนํากระดิ่ง
หรือวัตถุที่มเี สียงมาเขยาดานหนา และต่ําลง ใหผเู รียนตะแคงตามเสียง
และเอือ้ มมือเพื่อควาของ
- ในขณะที่ผูเรียนนอนหงาย เขยาของเลนที่มีเสียงไปดานใดดานหนึ่ง
และใหผูเรียนตะแคงตามเสียงและเอื้อมมือเพื่อควาของ
- ในขณะที่ผูเรียนนอนหงาย ใหใชของเลนทีม่ ีเสียง เขยาทีเ่ หนือศีรษะ
ของผูเรียน เพือ่ กระตุนใหผเู รียนเงยศีรษะขึ้นเพื่อควา จากนัน้ เลื่อนของ
เลนทีม่ ีเสียงมายังดานหลังของผูเ รียน เพื่อใหผูเรียนพลิกตัวคว่ํา

- สามารถหันศีรษะไปดานขาง
- สามารถเตะขาไป-มา

การพลิกตัว

- สามารถพลิกตะแคง ซาย-ขวา

- สามารถพลิกคว่ําและหงาย

ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

- สามารถยันตัวเพื่อเตรียมลุกขึ้นนัง่
การเคลื่อนไหวในทานอนคว่ํา

2. การนั่ง

การนั่งบนพื้น

- สามารถชันคอขึ้น

แนวการจัดกิจกรรม
- ในขณะที่ผูเรียนนอนคว่ําใหใชของเลนทีม่ ีเสียง เขยาทีเ่ หนือศีรษะของ
ผูเรียน เพื่อกระตุนใหผเู รียนเงยศีรษะขึ้นเพื่อควา จากนั้นเลือ่ นของเลน
ที่มีเสียงมายังดานหลังของผูเ รียน เพื่อใหผูเรียนพลิกตัวหงาย
- ในขณะที่ผูเรียนนอนตะแคง เขยาของเลนที่มเี สียงขางหนาผูเรียน
ผูเรียนจะเอื้อมมือไปควาของ จากนั้นใหยกของเลนใหสูงขึ้น ผูเรียนจะ
ใชแขนอีกขางหนึ่งยันพื้นเพื่อพยุงตัวเองใหลุกขึ้นนัง่
- ใหผูเรียนนอนคว่ํา เรียกชื่อเบาๆ หรือสั่นกระดิ่ง / เปานกหวีดเบาๆ
ใกลๆศีรษะ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจแลวพยายามยกหัวหรือหัน
ศีรษะตามเสียง

- สามารถคืบไปในทิศทางตางๆ

- ใหผูเรียนนอนคว่ําบนหมอนหรือขาผูฝ ก แลวเหยียดตรงและงอเขา
ชวยใหผูเรียนรูจกั ทิ้งน้ําหนักที่แขนและขา ผูฝก ใชมือกดหลังเบาๆ และ
ขยับเพื่อใหผเู รียนรับรูแรงกดที่ขอมือและเขา
-ใหหัดคืบตามเสียงของเลน / นกหวีด / เสียงปรบมือ

- สามารถนั่งทรงตัวโดยมี
เครื่องชวย / ผูชวย

- จากทานอน จับมือผูเรียนแลวออกแรงชวยดึงเบาๆใหลกุ ขึ้นนั่ง
- จับตัวผูเรียนมานัง่ บนตัก แลวใชมือชวยประคองดานหลัง ใหผูเรียน
ทรงตัวอยูในทานัง่
- ใหผูเรียนนั่งบนเบาะ โดยใชหมอนวางดานหลังเพื่อชวยทรงตัวทานั่ง

ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถนั่งโดยใชมือยัน
- สามารถนั่งทรงตัวเมื่อมีแรง
กระทบจากภายนอกได
- สามารถเปลี่ยนทาเพือ่ เตรียมยืน

การนั่งเกาอี้

- สามารถนั่งทรงตัวโดยมี
เครื่องชวย / ผูชวย
- สามารถนั่งทรงตัวเมื่อมีแรง
กระทบจากภายนอกได
- สามารถเปลี่ยนทาเพือ่ เตรียมยืน

แนวการจัดกิจกรรม
- ใหนั่งทรงตัวเองโดยใชมือยันพื้นโดยมีผูชวยจับพยุงตัวไวและนํามือ
ผูเรียนทั้งสองขางวางไวบนพื้นในตําแหนงที่จะพยุงตัวได
-ใหผูเรียนนั่งตักผูฝก ผูฝ กนั่งบนกระดานทรงตัวหรือพื้นแลวโยกตัว
-ใหผูเรียนนั่งในเปลผาหรือตาขายหรือมาโยก และแกวงหรือโยกเบาๆ
- ใหเกาะเกาอี้ โตะ กลอง หรือราวฝก ที่มีน้ําหนักหรือผูฝก เพื่อเปลี่ยน
จากทานั่งไปทรงตัวยืนโดยชวยจับประคองกอน แลวลดการชวยเหลือ
ลงเมื่อผูเรียนทรงตัวดีขึ้น
-ใหผูเรียนนั่งเกาอี้ทมี่ ีพนักพิงและที่วางแขน และใชมือจับขอบเกาอี้
-ใหผูเรียนนั่งเกาอี้ทมี่ ีพนักพิง และใชมือจับขอบเกาอี้
-ใหผูเรียนนั่งเกาอี้ที่ไมมีพนักพิงและที่วางแขน และใชมือจับขอบเกาอี้
-ใหผูเรียนนั่งเกาอี้ทมี่ ีพนักพิงและที่วางแขน และใชมือจับขอบเกาอี้
โดยใหผเู รียนนัง่ เกาอีท้ ี่มีพนักพิงและที่วางแขน และใชมือจับขอบเกาอี้
- ใหผูเรียนจับมือผูฝ กเพื่อทรงตัวลุกขึ้นยืนจากทานัง่ เกาอี้
- ผูฝกจับมือผูเ รียนไปวางไวที่จุดทีผ่ ูเรียนสามารถจับประคองตนเองให
ยืนดวยตนเองได

ทักษะ
3. การคลาน

เนื้อหา
การคลาน

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถตั้งคลาน

- สามารถคลานไปในทิศทางตางๆ

แนวการจัดกิจกรรม
- ใหผูเรียนอยูในทาตัง้ คลานบนขาขางหนึ่งของผูฝ ก โดยหันหนา
เขาหาผูฝ ก
- ใหผูเรียนอยูในทาตัง้ คลานบนหมอนขาง
- จัดทาใหผูเรียนอยูในทานอนคว่ํา ผูฝ กจับสะโพกใหยกขึ้น แลวให
ผูเรียนใชมือทั้งสองขางยันพื้นยกลําตัวขึ้นในอยูในทาตั้งคลาน
- ใหผูเรียนอยูในทาตัง้ คลานบนหมอนขาง จากนั้นนําอุปกรณที่มี
เสียงมาเขยาเรียกใหผเู รียนมาตามเสียงโดยผูเรียนจะคอยๆคลานโดยทิ้ง
น้ําหนักไวที่เขาและมือเพื่อเคลื่อนตัวไปหาเสียง
- ใหผูเรียนอยูในทาตัง้ คลานบนขาขางหนึ่งของผูฝ ก จากนั้นนํา
อุปกรณที่มีเสียงมาเขยาเรียกใหผเู รียนมาตามเสียงโดยผูเรียนจะคอยๆ
คลานโดยทิ้งน้ําหนักไวที่เขาและมือเพื่อเคลื่อนตัวไปหาเสียง
- อยูดานหนาผูเ รียนหางพอสมควร ใชของเลนเขยาหรือเรียกชื่อ ให
ผูเรียนพยายามจับของเลนแลวเคลื่อนของเลนใหพนมือผูเ รียน เพื่อ
กระตุนใหผูเรียนคลานตามของเลน

ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

- สามารถคลานขึ้น-ลงบันได

4. การยืน

การเกาะยืน

- ผูฝกจับมือผูเรียนวางบนขั้นบันไดขั้นที่ 1 ในขณะที่ผูเรียนอยูในทา
คุกเขา หลังจากนั้นผูฝ กบอกใหนํามือไปจับราวบันได แลวผูฝกใชมอื
แตะหรือกระตุนเตือนทีบ่ ริเวณสะโพก เพื่อใหผเู รียนยกขาขึน้ ทีละขาง
เพื่อวางอยูบ นบันไดขั้นเดียวกัน และฝกดวยวิธีนี้ไปเรื่อยๆจนผูเรียนเกิด
ทักษะ
- การฝกลงบันได ใหผเู รียนฝกลงบันไดแบบถอยหลังโดยใหผูเรียนจับ
ราวบันไดแลวใชขาขางใดขางหนึ่ง วางบนบันไดขั้นถัดลงมา แลวผูฝก
กระตุนขาอีกขางของผูเ รียนใหถอยตามลงมาวางอยูบ นไดขั้นเดียวกัน
ฝกดวยวิธีนี้ไปเรื่อยๆจนผูเรียนเกิดทักษะ
- สามารถเปลี่ยนทาเพือ่ เตรียมยืน -ใหผูเรียนที่อยูในทานัง่ เกาะขอบอุปกรณทมี่ ีน้ําหนัก เชน โตะ เกาอี้
จากนั้นผูฝ กจับที่สะโพกผูเรียนและชวยพยุงผูเรียนใหยืนขึ้นจับขอบโตะ
หรือเกาอี้
- สามารถเกาะยืนโดยใชมือจับสอง - ผูฝกจับมือผูเรียนจับอุปกรณทจี่ ะเกาะยืนดวยมือตัวเองทัง้ สองขาง
ขาง
แลวใหเกาะอุปกรณเพือ่ ใหยืนไดอยางมั่นคง
- สามารถเกาะยืนโดยใชมือจับขาง - จับผูเรียนใหเกาะยืนเองใชมือเกาะหลักขางเดียว โดยชวยประคอง
เดียว
หรือจับมือชวยผูเรียนทรงตัวลุกขึ้น เมื่อผูเ รียนทรงตัวดีขึ้นก็ลดการ
ชวยเหลือลง

ทักษะ

5. การเดิน

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

การยืน

- สามารถยืนทรงตัวไดเอง

- ใชของเลน หรือพูดกระตุนใหผูเรียนทรงตัวลุกขึ้นยืนดวยตัวเอง
หรืออาจเลนเกมรองเพลงประกอบการ ลุกยืน-นั่งลง

การเดินโดยอิสระ

- สามารถเดินไดดวยตัวเองโดย
ไมมีผูชวยหรือเครือ่ งชวย

- พูดอธิบายและชมเชยใหกําลังใจ ใหผูเรียนเกิดความรูสกึ มัน่ ใจ
ในการกาวเดิน และปลอยใหผูเรียนทรงตัวเดินเองโดยคอยดูแลหางๆ
- ใหผูเรียนเดินตามเสียงเรียก หรือเสียงตางๆดวยตัวเอง

การเดินถอยหลัง

- เดินถอยหลังได 3 กาวถึงไกล
2 เมตร

การเดินเขยงปลายเทา

- เดินเขยงปลายเทาไปขางหนาได
3 กาว

- ผูสอนเดินถอยหลังใหผเู รียนดูเปนตัวอยาง
- ผูสอนเดินจับมือผูเ รียนเดินถอยหลังไปพรอมกันเพื่อใหผูเรียนเกิด
ความมั่นใจ
- ใหผูเรียนเดินถอยหลังดวยตนเองโดยครูคอยพูดแนะนํา
- ใหผูเรียนฝกทําดวยตนเองจนเกิดทักษะและมีความชํานาญ
- ผูสอนเดินเขยงปลายเทาใหผเู รียนดูเปนตัวอยาง
- ผูสอนเดินจับมือผูเ รียนเดินเขยงปลายเทาไปพรอมกันเพื่อใหผเู รียน
เกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนเดินเขยงปลายเทาดวยตนเองโดยครูคอยพูดแนะนํา
- ใหผูเรียนฝกทําดวยตนเองจนเกิดทักษะและมีความชํานาญ
ได 3 กาว

ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง
- เดินเขยงปลายเทาไปขางหนาได
2 เมตร

การเดินไปขางหนา

แนวการจัดกิจกรรม
- ผูสอนเดินเขยงปลายเทาใหผเู รียนดูเปนตัวอยาง
- ผูสอนเดินจับมือผูเ รียนเดินเขยงปลายเทาไปพรอมกันเพื่อใหผเู รียน
เกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนเดินเขยงปลายเทาดวยตนเองโดยครูคอยพูดแนะนํา
- ใหผูเรียนฝกทําดวยตนเองจนเกิดทักษะและมีความชํานาญ
ได 2 เมตร

- เดินไปขางหนาโดยตอสนเทา บน - ผูสอนเดินไปขางหนาโดยตอสนเทาบนปลายนิ้วใหผเู รียนดูเปน
ปลายนิ้วได 3 กาว
ตัวอยาง
- ผูสอนจับมือผูเรียนเดินไปขางหนาโดยตอสนเทาบนปลายนิ้วไปพรอม
กันเพื่อใหผเู รียนเกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนเดินไปขางหนาโดยตอสนเทาบนปลายนิ้วดวยตนเองโดยครู
คอยพูดแนะนําและใหกําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกทําดวยตนเองจนเกิดทักษะและมีความชํานาญ
ได 3 กาว
- เดินโดยเทาขางหนึ่งอยูบ น
- ผูสอนเดินโดยเทาขางหนึง่ อยูบนกระดานอีกขางหนึง่ อยูทพี่ ื้นให
กระดานได 4 กาว
ผูเรียนดูเปนตัวอยาง
- ผูสอนจับมือผูเรียนเดินโดยเทาขางหนึ่งอยูบ นกระดานอีกขางหนึ่งอยู
ที่พื้นไปพรอมกันเพื่อใหผเู รียนเกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนเดินโดยเทาขางหนึ่งอยูบ นกระดานอีกขางหนึ่งอยูที่พื้นโดย
ครูคอยพูดแนะนําและใหกําลังใจ

ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
- ใหผูเรียนฝกทําดวยตนเองจนเกิดทักษะและมีความชํานาญ
ได 4 กาว

- เดินกาวเทาสลับกันบนแผน
- ผูสอนเดินกาวเทาสลับกันบนแผนกระดานกวาง 20 ซม.ใหผูเรียนดู
กระดานกวาง 20 ซม.ได 3 เมตร เปนตัวอยาง
- ผูสอนจับมือผูเรียนเดินกาวเทาสลับกันบนแผนกระดานกวาง 20
ซม.ไปพรอมกันเพือ่ ใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนเดินกาวเทาสลับกันบนแผนกระดานกวาง 20 ซม.โดยครู
คอยพูดแนะนําและใหกําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกทําดวยตนเองจนเกิดทักษะและมีความชํานาญ
ได 3 เมตร
- เดินขามสิ่งกีดขวางได
- ผูสอนเดินขามสิง่ กีดขวางใหผูเรียนดูเปนตัวอยาง
- ผูสอนจับมือผูเรียนเดินขามสิ่งกีดขวางไปพรอมกันเพื่อใหผเู รียนเกิด
ความมั่นใจ
- ใหผูเรียนเดินขามสิ่งกีดขวางโดยครูคอยพูดแนะนําและใหกําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกทําดวยตนเองจนเกิดทักษะและมีความชํานาญเดินขามสิ่ง
กีดขวางได

ทักษะ

เนื้อหา
การเดินบนเสนตรง

พัฒนาการที่คาดหวัง
- เดินบนเสนตรงไปขางหนาไกล
3 เมตร

- เดินในระหวางเสนขนานให
หางกัน 30 ซม. ยาว 3 เมตร

6. การปนและขึ้นลง
บันได

การเดิน - ลงบันได

- เดินขึ้นบันไดโดยใชมือขางหนึ่ง
จับราวบันไดและพักเทาทั้งสองขาง
ในแตละขั้น

แนวการจัดกิจกรรม
- ผูสอนเดินบนเสนตรงไปขางหนาใหผูเรียนดูเปนตัวอยาง
- ผูสอนจับมือผูเรียนเดินบนเสนตรงไปขางหนาไปพรอมกันเพื่อให
ผูเรียนเกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนเดินบนเสนตรงไปขางหนาโดยครูคอยพูดแนะนําและให
กําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกทําดวยตนเองจนเกิดทักษะและมีความชํานาญสามารถ
เดินไปขางหนาไดไกล 3 เมตร
- ผูสอนเดินในระหวางเสนขนานใหหางกัน 30 ซม. ใหผูเรียนดูเปน
ตัวอยาง
- ผูสอนจับมือผูเรียนเดินในระหวางเสนขนานใหหางกัน 30 ซม. ไป
พรอมกันเพื่อใหผเู รียนเกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนเดินในระหวางเสนขนานใหหางกัน 30 ซม. โดยครูคอย
พูดแนะนําและใหกําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกทําดวยตนเองจนเกิดทักษะและมีความชํานาญสามารถ
เดินไดยาว 3 เมตร
- ผูสอนจูงผูเรียนขึ้นบันได โดยจับมือขางหนึง่ ของเด็กและใหเด็กใชมือ
อีกขางเกาะราวบันไดไว เมื่อเด็กกาวขึ้นไดดี ผูสอนลดการชวยเหลือ
โดยเปลี่ยนไปจับที่ขอมือ ปลายแขนเสื้อตามลําดับ จนเด็กเดินเกาะ
ราวขึ้นบันไดเองได

ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

- เดินลงบันไดโดยมือขางหนึ่งจับ
ราวบันไดและพักเทาทั้งสองขางใน
แตละขั้น

- ผูสอนยืนที่บันไดขั้นต่ํากวา และหันหนาเขาหาเด็ก มือขางหนึ่งจับ
มือเด็ก อีกขางหนึ่งจับบนมือเด็กทีเ่ กาะราวบันได บอกเด็กใหกาวขา
ลงมา พรอมกับผูส อนดึงมือเด็กมาขางหนา เด็กก็จะกาวขาลงมาได
ชวยจับมือทีเ่ กาะราวบันไดขยับตามลงมา

- เดินขึ้นบันไดสลับเทาไดโดยมือยัง - ผูสอนยืนอยูดานหลังผูเ รียน ใหมอื จับขาผูเรียนแตละขางใหขึ้นบันได
จับราวบันได
สลับกัน
การปนเครื่องเลน

- กาวขึ้นยืนบนแทนไม กวาง 30
ซม. ยาว 30 ซม. สูง 15 ซม.

- ผูสอนจับมือผูเ รียนไวทงั้ สองขาง ใหกาวขึ้นไปยืนบนแทนไมขนาด
ใหญกวา 30 x 30 ซม. และสูงนอยกวา 15 ซม. เมื่อผูเรียนกาว
ขึ้นยืนไดเอง จึงเปลี่ยนขนาดแทนไมเปนขนาดที่ตองการ

- กาวลงจากแทนไม กวาง 30
ซม. ยาว 30 ซม. สูง 15 ซม.

- ผูสอนจับมือขางหนึง่ ของผูเรียนไวแลวบอกใหผเู รียนกาวลงมา เมื่อ
ผูเรียนทรงตัวไดแลว ใหผูเรียนทําเอง ถาผูเรียนกาวขาลงมาไมได
ผูสอนจับเขาขางที่อยูบ นแทนไมงอไว ขาอีกขางเหยียดกาวลงมา

- ปนขึ้นและลงบันไดที่พาดไวหรือ
ตาขายเชือกสูง 1 เมตร

- ปนขึ้น ผูสอนยืนใกลผเู รียนและบอกใหผูเรียน “ปนขึ้นไป” ถา
ผูเรียนใหขาปนขึ้นไปอยางเดียว ไมขยับมือตามขึ้นไปดวย ผูสอน
จะตองชวยจับมือผูเรียนทีเ่ กาะไวแตละขั้น แลวดึงมือผูเรียนเลื่อนขึ้น
ไปเกาะเชือกขั้นตอไปพรอมกันดันขาใหกาวขึ้น ทําเชนเดียวกันในขั้น
ตอไปอีก สามถึงสี่ขั้น

ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

- ขึ้นบันไดแลวลื่นไถลลงมาทางไม
ลื่น
7. การวิ่ง

การวิ่ง

- วิ่งนุมนวลโดยเร็วบางชาบาง
สลับกันไป

แนวการจัดกิจกรรม
- ปนลง ผูสอนยืนขางหลังใกลตัวผูเรียนมือขางหนึ่งจับขาขางหนึ่งของ
ผูเรียน มืออีกขางหนึ่งจับมือดานตรงขามของผูเ รียน ขยับมือของ
ผูเรียนใหเลื่อนลงมาเกาะเชือกขั้นถัดลงมา จับขากาวลงมาดวยทํา
ตอไปวิธีเดียวกัน ฝกบอย ๆ จนมือแข็งแรงเกาะเองได และฝาเทา
เหยียบเกาะเชือกได
- ผูสอนจัดใหผูเรียนนั่งบนบันไดขั้นสูงสุดแลวบอกใหเด็กลืน่ ไถลลงมา
ตามทางไมลื่น ถาผูเรียนกลัว ผูสอนชวยจับเอวหรือสะโพกผูเรียนแลว
ใหลื่นลงมา หรือรอรับที่ปลายสุดของไมลื่น

- ผูสอนจับมือผูเ รียนวิ่งเร็วแลวหยุดแลววิ่งแบบชา ๆ แลวหยุด
- ผูสอนจับมือผูเ รียนวิ่งเร็วบางชาบางสลับกันไป
- ผูสอนฝกใหผเู รียนทําเอง โดยผูส อนคอยใหกําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกทําดวยตนเองจนเกิดทักษะและมีความชํานาญ
- วิ่งเต็มฝาเทาไปขางหนา 2 เมตร - ผูสอน 2 คน จับมือผูเรียนคนละขางวิง่ ไปดวยกันชา ๆ ผูเรียนอาจ
โหนมือผูสอนขณะที่วิ่งไป พอวิ่งไปไดสกั 3 – 4 กาว ใหหยุดสักครู
แลวเริ่มวิง่ ใหม ขณะวิ่งคอย ๆ ดึงมือผูเ รียนใหไปขางหนาเพื่อให
ผูเรียนกาวขาไปขางหนาไดเร็วและมั่นคงขึ้น หยุดสักครูแลววิ่งตอไปใน
ระยะสั้น ๆ กอน จนวิ่งได 3 – 4 เมตร
- ผูสอนจับมือผูเ รียนขางหนึ่งวิง่ ไปดวยกัน สอนแบบเดียวกันกับ
ดานบน

ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถวิ่งไปในทิศทางตางๆ

8 . การกระโดด

การกระโดดสูงจากพื้น

แนวการจัดกิจกรรม
- ใหผูเรียนวิ่งอิสระไปตามทิศทางตางๆ
- เลนเกม/กิจกรรมตางๆ ที่ตองใชการวิ่ง

- วิ่งผานสิ่งกีดขวางและหลบมุมได - ผูสอนจับมือผูเ รียนวิ่งผานสิ่งกีดขวางและหลบมุมในระยะไกลๆ
โดยไมชน 1 รอบ
- ผูสอนจับมือผูเ รียนวิ่งผานสิ่งกีดขวางและหลบมุมในระยะที่กําหนด
- ผูสอนฝกใหผเู รียนทําเอง โดยผูส อนคอยใหกําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกทําดวยตนเองจนเกิดทักษะและมีความชํานาญ
- กระโดดไดครั้งหนึ่งเปนระยะไกล - ผูสอนกระโดดใหผเู รียนดูเปนตัวอยาง
5 – 20 ซม.
- ผูสอนจับมือผูเรียนกระโดดในระยะใกล ๆ ไปพรอมกันเพือ่ ใหผเู รียน
เกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนกระโดดดวยตนเองในระยะที่กําหนด โดยครูคอยพูด
แนะนําใหกําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกกระโดดดวยตนเองจนเกิดทักษะและมีความชํานาญ
- กระโดดไดครั้งหนึ่งสูงจากพื้น
- ผูสอนกระโดดใหผเู รียนดูเปนตัวอยาง
5 – 8 ซม.
- ผูสอนจับมือผูเรียนกระโดดใหสูงจากพื้นไปพรอมกันเพื่อใหผเู รียนเกิด
ความมั่นใจ
- ใหผูเรียนกระโดดใหสูงจากพื้นในระยะทีก่ ําหนด โดยครูคอยพูด
แนะนําใหกําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกกระโดดใหสงู จากพื้นดวยตนเองจนเกิดทักษะและมีความ
ชํานาญ

ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

การกระโดดดวยขาขางที่ถนัดขาง - กระโดดดวยขาขางที่ถนัดขาง
เดียว
เดียว

- กระโดดดวยขาขางใดขางหนึ่ง
(ทั้งซายและขวา)

การกระโดดพรอมกันสองขา

- กระโดดพรอมกันทั้งสองขาได
ติดตอกัน 3 – 6 ครั้ง

แนวการจัดกิจกรรม
- ผูสอนกระโดดดวยขาขางที่ถนัดใหผูเรียนดูเปนตัวอยาง
- ผูสอนจับมือผูเรียนใหกระโดดดวยขาขางที่ถนัดไปพรอมกันเพื่อให
ผูเรียนเกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนกระโดดดวยขาขางที่ถนัด โดยครูคอยพูดแนะนําใหกําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกกระโดดดวยขาขางที่ถนัดดวยตนเองจนเกิดทักษะและ
มีความชํานาญ
- ผูสอนกระโดดดวยขาขางใดขางหนึง่ (ซายและขวา) ใหผูเรียนดูเปน
ตัวอยาง
- ผูสอนจับมือผูเรียนใหกระโดดดวยขาขางใดขางหนึง่ ไปพรอมกัน
เพื่อใหผูเรียนเกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนกระโดดดวยขาขางใดขางหนึ่ง (ซายและขวา) โดยครูคอย
พูดแนะนําใหกําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกกระโดดดวยขาขางใดขางหนึง่ (ซายและขวา)ดวยตนเอง
จนเกิดทักษะและมีความชํานาญ
- ผูสอนกระโดดพรอมกันทัง้ สองขาติดตอกันใหผูเรียนดูเปนตัวอยาง
- ผูสอนจับมือผูเรียนใหกระโดดพรอมกันทัง้ สองขาไปพรอมกันเพื่อให
ผูเรียนเกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนกระโดดพรอมกันทั้งสองขา โดยครูคอยพูดแนะนําให
กําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกกระโดดพรอมกันทัง้ สองขาดวยตนเองจนเกิดทักษะและมี

ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
ความชํานาญสามารถกระโดดติดตอกันได 3 – 6 ครั้ง

9. การใชกระดาน
ทรงตัว

การเดินบนกระดานทรงตัว

- กระโดดขามเชือกบนพื้น

- ผูสอนกระโดดขามเชือกบนพื้นใหผูเรียนดูเปนตัวอยาง
- ผูสอนจับมือผูเรียนใหกระโดดขามเชือกบนพื้นไปพรอมกันเพื่อให
ผูเรียนเกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนกระโดดขามเชือกบนพื้นโดยครูคอยพูดแนะนําใหกําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกกระโดดขามเชือกบนพื้นดวยตนเองจนเกิดทักษะและมี
ความชํานาญ

- กระโดดสองเทาพรอมกันลงจาก
แทนไม

- ผูสอนกระโดดสองเทาพรอมกันลงจากแทนไมใหผูเรียนดูเปนตัวอยาง
- ผูสอนจับมือผูเรียนกระโดดสองเทาพรอมกันลงจากแทนไมไปพรอม
กันเพื่อใหผเู รียนเกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนกระโดดสองเทาพรอมกันลงจากแทนไมโดยครูคอยพูด
แนะนําใหกําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกกระโดดสองเทาพรอมกันลงจากแทนไมดวยตนเองจนเกิด
ทักษะและมีความชํานาญ
- ผูสอนเดินบนกระดานทรงตัวโดยใชมือทัง้ สองขางจับราวไวใหผูเรียน
ดูเปนตัวอยาง
- ผูสอนจับมือผูเ รียนเดินบนกระดานทรงตัวโดยใชมือทั้งสองขางจับ
ราวไวไปพรอมกันเพื่อใหผเู รียนเกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนเดินบนกระดานทรงตัวโดยใชมือทั้งสองขางจับราวไวโดยครู

- เดินบนกระดานทรงตัวโดยใชมือ
ทั้งสองขางจับราวไว

ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
คอยพูดแนะนําใหกําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกเดินบนกระดานทรงตัวโดยใชมือทัง้ สองขางจับราวไวดวย
ตนเองจนเกิดทักษะและมีความชํานาญ

การยืนบนกระดานทรงตัว

- เดินบนกระดานทรงตัวดวยเทาทัง้ - ผูสอนเดินบนกระดานทรงตัวดวยเทาทั้งสองขางใหผเู รียนดูเปน
สองขางโดยไมตองชวย
ตัวอยาง
- ผูสอนจับมือผูเ รียนเดินบนกระดานทรงตัวดวยเทาทั้งสองขางไป
พรอมกันเพื่อใหผเู รียนเกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนเดินบนกระดานทรงตัวดวยเทาทัง้ สองขางโดยครูคอยพูด
แนะนําใหกําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกเดินบนกระดานทรงตัวดวยเทาทัง้ สองขางดวยตนเองจน
เกิดทักษะและมีความชํานาญ
- การยืนบนกระดานทรงตัวดวย
- ผูสอนยืนบนกระดานทรงตัวดวยเทาทัง้ สองขางใหผูเรียนดูเปน
เทาทั้งสองขางโดยไมตองชวย
ตัวอยาง
- ผูสอนจับมือผูเ รียนยืนบนกระดานทรงตัวดวยเทาทัง้ สองขางไปพรอม
กันเพื่อใหผเู รียนเกิดความมั่นใจ
- ใหผูเรียนยืนบนกระดานทรงตัวดวยเทาทั้งสองขางโดยครูคอยพูด
แนะนําใหกําลังใจ
- ใหผูเรียนฝกยืนบนกระดานทรงตัวดวยเทาทั้งสองขางดวยตนเองจน
เกิดทักษะและมีความชํานาญ

ทักษะ
10. การรับสงลูกบอล

เนื้อหา
การโยนลูกบอล

การทุมลูกบอล

การรับลูกบอล

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

- โยนลูกบอลลงพื้นและมองตามลูก - ผูสอนนําลูกบอลหลากสีมาโยนลงบนพื้นหนาผูเรียนแลวใหผเู รียน
บอลไป
มองตามโดยโยนครั้งละหนึ่งลูกสลับสีกันเพื่อใหผเู รียนเกิดความสนใจ
- โยนลูกบอลขนาดใหญไปไกล
2 เมตร

- ผูสอนจับมือผูเ รียนทั้งสองขางโยนลูกบอลไปดานหนาแลวใหผูเรียน
ฝกทําดวยตนเอง

- ทุมลูกบอลใหกระเดงและรับไว
ดวยมือทั้งสองขาง

- ผูสอนจับมือผูเ รียนทั้งสองขางทุมลูกบอลลงพื้นใหลูกบอลกระเดง
และฝกรับดวยมือทั้งสองขางโดยผูสอนจับมือผูเรียนทําจนผูเรียน
สามารถทําไดดวยตนเองแลวใหผูเรียนฝกทําดวยตนเอง

- ทุมลูกบอลใหกระเดงและรับไวได - ผูสอนจับมือผูเ รียนทั้งสองขางทุมลูกบอลลงพื้นใหลูกบอลกระเดง
ติดตอกันสองครั้ง
และฝกรับดวยมือทั้งสองขางโดยผูสอนจับมือผูเรียนทําจนผูเรียน
สามารถทําไดดวยตนเองแลวใหผูเรียนฝกทําดวยตนเอง (ไดติดตอกัน
สองครั้ง)
- รับลูกบอลขนาดใหญที่กระเดงมา - ผูสอนจับมือผูเ รียนทั้งสองขางรับลูกบอลขนาดใหญทกี่ ระเดงมาดวย
ดวยแขนและลําตัว
แขนและลําตัวโดยผูส อนจับมือผูเ รียนทําจนผูเรียนสามารถทําไดดวย
ตนเองแลวใหผเู รียนฝกทําดวยตนเอง
- รับลูกบอลขนาดใหญที่กระเดงมา - ผูสอนจับมือผูเ รียนทั้งสองขางรับลูกบอลขนาดใหญทกี่ ระเดงมาดวย
ดวยมือและสวนอก
แขนและสวนอกโดยผูสอนจับมือผูเรียนทําจนผูเ รียนสามารถทําไดดวย
ตนเองแลวใหผเู รียนฝกทําดวยตนเอง

2. ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก
ทักษะ
1. การมอง

เนื้อหา
การจองมอง

การมองตาม

พัฒนาการ / ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถสบตากับผูอื่น
- สามารถจองมองวัตถุสิ่งของ
ที่อยูตรงหนา
- สามารถจองมองวัตถุดานขาง
ซาย-ขวา
- สามารถจองมองวัตถุดานบนลาง

แนวการจัดกิจกรรม
- เลนจะเอโดยใชฉากที่มีสสี ดใส
- การเลนของเลนทีม่ ีสสี ันสดใสทีอ่ ยูตรงหนาได
- เลนของเลนที่มสี ีสันสดใส ทีเ่ คลื่อนไหวซาย-ขวา แนว180 องศา

-ใหผเู รียนมองตามลูกบอลทีม่ สี ีสดใส ที่ปาลงพื้นใหกระดอนขึ้น บน-ลาง
-ใหผูเรียนมองตามวัตถุสีสดใส ในกระบอกน้ําใส(ขวดแกวใส)ที่พลิกสลับ
ขึ้น-ลง
-ใหผูเรียนมองตามวัตถุที่มีสสี ดใสหรือมีเสียงหรือมีไฟ ที่อยูในตําแหนง
บน-ลาง
- สามารถมองตามวัตถุที่เคลื่อนที่ -ใหผูเรียนมองของเลนที่แขวน ที่มสี ีสันสดใสขนาดใหญ และมีการ
เคลื่อนไหว โดยใหผูเรียนมองผูเ รียนมองเห็นในระยะใกล
-ใหผูเรียนมองตามวัตถุที่มีสดใส ที่ยายจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่ง
-ใหผูเรียนมองตามลูกบอล ที่มสี ีสดใสหรือมีเสียง ที่กลิ้งไปบนพื้น
- สามารถมองหาเมื่อของหายไป -ใหผูเรียนมองหาวัตถุที่กําลังเลนอยูเ มื่อถูกยายที่หรือเปลี่ยนที่อยู
จากสายตา
-ใหผูเรียนมองหาวัตถุที่ตกลงไปบนพื้น

ทักษะ
2. การใชมือ

เนื้อหา

พัฒนาการ / ศักยภาพที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

การใชมือในการเอื้อมกําหรือจับ
หรือจับวัตถุเพือ่ นําวัตถุจากจุด
หนึ่งไปปลอยยังจุดหมาย

-สามารถเอือ้ มจับสิ่งของที่ใกลมือ
- สามารถจับหรือกําวัตถุไดอยาง
มั่นคง

- ผูเรียนเอือ้ มมือหยิบของเลนทีม่ ีสสี ดใสหรือมีเสียงหลายๆขนาด
-ผูฝกกระตุนโดยใหลบู หลังมือ เพื่อใหผเู รียนกางมือหรือแบมือออก แลว
ใสของลงในมือใหผเู รียนกํา
-ใหผูเรียนถือของเลนทีม่ ีสสี ดใสหรือมีเสียง
-ใหผูเรียนจับหรือกําวัตถุที่ใสไวในมือ ในเวลาที่กําหนดไดโดยไม
ปลอย
-ผูเรียนหยิบวัตถุที่อยูขางหนาไปใสไวในมือผูฝ ก
-ผูเรียนหยิบหวงทีม่ ีสสี ดใส/สะทอนแสงแสงขนาดใหญหรือมีเสียง
ใสหลักทีม่ ีสสี ดใสขนาดใหญ
-หยิบของเลนทีม่ ีสสี ดใสหรือมีเสียงขนาดใหญใสตะกราขนาดใหญ
-โยนลูกบอลหรือวัตถุที่มสี สี ดใสหรือมีเสียง หลายๆขนาด ลงตะกรา ใน
ระยะที่พอมองเห็น
-รอยลูกปดขนาดใหญทสี่ สี ันสดใส
-ใสไมรูปทรงตางๆลงไปในกลองที่มีชองรูปทรงตางๆ

- สามารถนําวัตถุที่จับไปยัง
จุดหมาย
3.การประสานสัมพันธ
ระหวางตากับมือ
(กรณีสายตาเลือนราง)

การประสานสัมพันธระหวางตา
กับมือ

- สามารถใชตาประสานสัมพันธ
กับมือในการทํากิจกรรมอยาง
งายๆ

ทักษะ

เนื้อหา

4.การเคลื่อนไหวอวัยวะ การเคลื่อนไหวริมฝปาก
ที่ใชในการพูด
การดูดการเปา

พัฒนาการ / ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถควบคุมการใชรมิ ฝปาก

-ใหผูเรียนเลียนเสียงพูด ตามทีผ่ ฝู กพูดหรือเปลงเสียง เชน ปาปา
-การนวดกระตุนรอบๆปาก
- สามารถดูดของเหลวและอาหาร -ฝกใชหลอดดูดขนาดเล็ก กลาง ใหญ เชน ดูดน้ําหวาน นมถั่วเหลือง
ชนิดหนืดขน
วุน ตามลําดับ
- สามารถเปาลมออกจากปาก

การเคี้ยวและการกลืน

แนวการจัดกิจกรรม

- สามารถเคี้ยวและกลืนอาหาร

-ฝกใหใชหลอดขนาดเล็ก กลาง ใหญ เปาสีน้ํา / สีโปสเตอรบนกระดาษ
ขาว
-ฝกเปานกหวีด หรือของเลนสําหรับเปาทีม่ ีเสียง
-กระตุนการเคี้ยวโดยการนวดกระตุนขากรรไกร
-กระตุนการกลืนโดยการนวดกระตุนภายในปาก เหงือก ลิ้น โคนลิ้น
-นวดกระตุนบริเวณใตคาง วนไปมา เพื่อกระตุนการกลืน

3. ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
ทักษะ
เนื้อหา
1.ทักษะการชวยเหลือตนเองใน การดื่ม
การปฏิบัตกิ ิจวัตรประจําวัน
พื้นฐาน
การรับประทานอาหาร

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถดื่มนมหรือน้ําไดดวย
ตนเอง
- สามารถหยิบจับอาหาร
รับประทานไดดวยตนเอง

แนวการจัดกิจกรรม
- ฝกดื่มนมหรือน้ําโดยการใชหลอด
- ฝกดื่มนมหรือน้ําจากแกวโดยใชแกวที่มีหู
- ฝกดื่มนมหรือน้ําจากแกวโดยใชแกวปกติ
- ใหผูเรียนสํารวจตําแหนงของอาหารทีจ่ ะรับประทานและหยิบอาหาร
ขึ้นมารับประทาน

- สามารถใชชอนรับประทาน
อาหารโดย หกเล็กนอย

- ฝกการใชชอนตักอาหารรับประทาน

การแตงกาย

- สามารถแตงกาย โดยมีผูอื่น
ชวยเหลือ

- ฝกใหผูเรียนสํารวจสวนตางๆ ของเสื้อ และกางเกงทั้งดานนอก
ดานในปาย
- ฝกถอดเสื้อ กางกง กระโปรง ออกดวยตนเอง
- ฝกใสเสือ้ คอกลมโดยมีผูชวยเหลือ
- ฝกถอดถุงเทาและรองเทา ออกดวยตนเอง

การขับถาย

- สามารถบอกความตองการใน
การขับถาย

- ฝกใหผเู รียนแสดงสีหนา หรือทาทาง หรือสงเสียงบอก เมื่อตองการ
ขับถาย เชน แสดงสีหนา เอามือจับที่ทองเมือ่ ตองการขับถายชี้ไปที่
หองน้ํา สงเสียงบอก เปนตน

ทักษะ

เนื้อหา

5. การทําความสะอาด
รางกาย

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สมารถขับถายในหองสวม โดยมี
ผูชวยเหลือ

แนวการจัดกิจกรรม
- ฝกใหผูเรียนไปหองสวมเมื่อตองการขับถายโดยมีผู ชวยเหลือ
- ฝกใหผูเรียนถอดกางเกงออกในหองสวมเมื่อตองการขับถายโดย
มีผูชวยเหลือ
- ฝกใหผูเรียนสวมกางเกงในหองสวมเมื่อขับถายเสร็จแลวโดย
มีผูชวยเหลือ
- ฝกใหผูเรียนนั่งโถสวมอยางถูกตองเมื่อขับถายโดยมีผูชวยเหลือ
- ฝกใหผเู รียนทําความสะอาดเมื่อขับถายได โดยมีผูชวยเหลือ
- สามารถทําความสะอาดรางกาย - ฝกใหผูเรียนสํารวจสถานที่และอุปกรณในการทําความสะอาด
โดยมีผูอื่นชวย
รางกาย
- ฝกใหผูเรียน ลางมือ เช็ดมือโดยมีผูอื่นชวยเหลือ
- ฝกการแปรงฟน บวนปากโดยมีผูอื่นชวยเหลือ
- ฝกการลางหนา เช็ดหนา โดยมีผูอื่นชวยเหลือ
- ฝกใหผูเรียนอาบน้ํา และเช็ดตัว โดยมีผูอื่นชวยเหลือ
- ฝกการสระผม เช็ดผม และหวีผม โดยมีผูอื่นชวยเหลือ

4. ทักษะการรับรูและการแสดงออกทางภาษา
ทักษะ
1. การรับรูและเขาใจ
ภาษา

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

การรับรูเ สียง

- มีการรับรูแหลงของเสียง

- ใชของเลนทีม่ ีเสียงที่แตกตางกันอยางนอย 2 เสียงมาใหผูเรียนฟง
- ใชกลองตีใหผูเรียนฟงโดยการตีดานซายสลับกับดานขวา ดานหนา
ดานหลัง
- เรียกชื่อผูเรียนเพือ่ ใหผูเรียนมองตาม
- ใหบุคคลในครอบครัวเรียกชื่อของตนเองเพื่อใหผเู รียนมองตามเสียง
ของแตละคน
- ใชกลองตีใหเสียงดังและเบาสลับกันและสังเกตอาการของผูเรียน

การรับรูส ีหนา ทาทาง

- สามารถเขาใจภาษาทาทางที่
ผูอื่นแสดง

- ฝกรับรูก ารแสดงออกทางสีหนา ทาทางและน้ําเสียงของผูอนื่
ที่มีปฏิสมั พันธดวย

การรับรูคําพูด

- สามารถตอบสนองตอคําพูดของ - ใหผูเรียนหยิบของใชที่แตกตางกันสงใหผฝู กผูเ รียนหยิบของ
ผูอื่น
ไดถูกตองปรบมือพรอมกับคําชมเชย และถาผูเรียนหยิบผิดใหผูเรียน
หยิบใหมและยังไมถูกใหหยิบใหมและออกคําสั่งที่ดั่งขึ้น
- ออกคําสั่งงายๆ ใหผูเรียนทําตาม เชน ปรบมือ ยกแขน
- เรียกชื่อผูเรียนแลวใหผูเรียนยกมือขึ้น

ทักษะ
2. การแสดงออกทาง
ภาษา

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

- สามารถแสดงสีหนา หรือทาทาง - ผูฝกพูดดวยน้ําเสียงที่แตกตางกันและสังเกตกริยาทาทางของผูเรียน
สื่อใหผูอื่นเขาใจ
การสือ่ สารโดยใชรูปภาพสัญญาณ - สามารถสื่อสารโดยใชรปู ภาพ
- ใชการพูดสื่อสาร
สัญลักษณ
สัญญาณ สัญลักษณ
การพูด
- สามารถแสดงออกโดยการพูด
- ฝกใหผูเรียนเลียนแบบเสียง คํา วลี หรือประโยคงายๆ
เปนคํา หรือประโยคงาย
- ฝกใหผเู รียนออกเสียง คํา วลี หรือประโยคงายๆ จากสิ่งตางๆ
รอบตัวในชีวิตประจําวัน
- บอกชื่อสิง่ ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน
การบอกขอมูลสวนตัว
- บอกชื่อเลนของตนเอง
- ผูสอนเรียกชื่อเลนของผูเ รียนทุกครัง้ ที่พูดดวยและใหผูเรียนชี้ตัวเอง
พรอมออกเสียงเรียกชื่อตัวเองตามผูส อน
การแสดงสีหนาหรือทาทาง

- บอกชื่อจริงหรือนามสกุลของ
ตนเอง

- ผูสอนเรียกชื่อจริงหรือนามสกุลของผูเรียนทุกครั้งที่พูดดวยและให
ผูเรียนชี้ตัวเองพรอมออกเสียงเรียกชื่อตัวเองหรือนามสกุลตามผูสอน

5. ทักษะทางดานสังคม
ทักษะ
1. การปฏิบัติตน
ในสังคม

เนื้อหา
การแสดงความตองการ

พัฒนาการที่คาดหวัง
- รองขอในสิ่งที่ตองการหรือ
ปฏิเสธสิง่ ที่ไมตองการ

การมีปฏิสัมพันธดับผูอื่น

- แสดงการขอโทษ ขอบคุณ

แนวการจัดกิจกรรม
- ผูฝกนําสื่อที่มลี ักษณะแตกตางกัน มาใหผเู รียนไดสัมผัส
ผูฝกบอกชื่อสื่อแตละชิ้นพรอมใหผูเรียนสัมผัสและฟงเสียงจากนั้นให
ผูเรียนเลือกโดยการบอกความตองการ ผูฝกจะหยิบของใหตามความ
ตองการ
- เมื่อผูเรียนรองขอสิง่ ของที่ตองการ ผูฝก หยิบของอีกชนิดใหเพื่อให
ผูเรียนปฏิเสธที่จะรับของทีผ่ ฝู กหยิบใหโดยการพูดวา “ไมเอา”
“ไมใช” หรือแสดงทาทาง ดวยการสายหนา เมื่อผูเรียนทําตาม
จุดประสงคแลว จึงหยิบของใหตามความตองการ
- เมื่อผูเรียนทําผิดหรือแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ผูฝ กตองบอกให
ผูเรียนรูจ ักการขอโทษ โดยใหผูเรียนยกมือไหวพรอมกลาวคําขอโทษ
ตามผูฝก
- เมื่อผูอื่นใหสิ่งของ ผูฝ กบอกผูเ รียนใหยกมือไหวพรอมกลาวคํา
ขอบคุณ โดยจับมือผูเรียนพรอมใหผเู รียนกลาวคําขอบคุณ

ทักษะ

เนื้อหา
การเลน

การรับผิดชอบงานบาน

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถเลนตามลําพังใน
กลุมเพื่อนได

แนวการจัดกิจกรรม
- ใหผูเรียนนั่งเปนวงกลม และผูฝ กนําของเลนแจกใหผเู รียนแตละคน
พรอมบอกชื่อของแตละชิ้นและใหสัมผัสของเลนของตนเอง
- ผูฝกถามชื่อของเลนแตละชิ้นกับผูเ รียนและบอกวิธีการเลนกับผูเ รียน
แตละคนจากนั้นใหผเู รียนเลนของเลนโดยผูฝกดูแลอยางใกลชิด

- สามารถเลนกับผูอ ื่นได

- ผูฝกใหผเู รียนนัง่ เลนของเลนดวยกันในกลุมเพื่อนโดยใหแลกเปลี่ยน
ของเลนกัน และผูฝก ดูแลผูเรียนอยางใกลชิด
- เมื่อผูสอนเห็นสิ่งของหรือวัตถุที่วางไวเกะกะทางเดินบอกใหผูเรียน
ชวยเก็บทุกครั้ง

- ชวยผูใหญเก็บวัตถุออกใหพน
ทาง

- เลียนแบบการทํางานบานงาย ๆ - ผูสอนจําลองบทบาทสมมติในการทํางานบานงาย ๆ เลนรวมกับ
ผูเรียน
- หยิบหรือเก็บวัตถุไดถูกที่

- ผูสอนบอกผูเรียนทุกครั้งวาหลังจากเลนของเลนหรือใชสิ่งของแลว
นําไปเก็บไวใหถูกที่ โดยในครั้งแรกๆ ผูสอนอาจจับมือผูเรียนทํา เมื่อ
ผูเรียนทําไดแลวใหผูเรียนทําเอง

6. ทักษะทางสติปญญาและการเตรียมความพรอมทางวิชาการ
ทักษะ

เนื้อหา

1 พัฒนาทักษะความคิด การเรียนรูเ กี่ยวกับตนเอง
รวบยอด

พัฒนาการ / ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถบอกอวัยวะภายนอก
งายๆ

แนวการจัดกิจกรรม
- ใหผูเรียนชี้/บอกชื่อออวัยวะสวนตางๆ

การจําแนกแยกแยะ
- เกี่ยวกับบุคคล
- เสียงบุคคลที่คุนเคย
- ใบหนาของบุคคลที่คุนเคย
- สิ่งของที่คุนเคย
- สี
- ขนาด
- รูปทรง

- สามารถจําแนกแยกแยะเกี่ยวกับ - ฝกใหผเู รียนชี้/หยิบ/บอกชื่อจากรูปภาพบุคคลในครอบครัว
บุคคล สิ่งของที่คุนเคย สี ขนาด - ฝกใหผเู รียนชี้/หยิบ/บอกชื่อสิง่ ของที่คุนเคย สี ขนาด รูปทรง
รูปทรง

การเปรียบเทียบ
- ขนาดใหญ – เล็ก
- หนัก – เบา
- อุณหภูมิ
- พื้นผิว
ฯลฯ

- สามารถจับคูสงิ่ ของที่คุนเคย สี - ใหผูเรียนชี้/หยิบ/บอกชื่อสิง่ ของที่ หนัก – เบา
ขนาด รูปทรง
- ใหผูเรียนสัมผัส อากาศรอน – อากาศเย็น โดยผูฝกอธิบายลักษณะ
ของอากาศแตละอยาง
- ใหผูเรียนไดสัมผัสพื้นผิว และชี้/หยิบ/บอกชื่อพื้นผิว หยาบ ละเอียด
ขรุขระ เรียบ ออนนุม

ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการ / ศักยภาพที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

การจับคู
- สิ่งของที่คุนเคย
- สี
- ขนาด
- รูปทรง

- สามารถจับคูสงิ่ ของที่คุนเคย สี - ใหผูเรียนสัมผัสรูปทรงตางๆ เชน วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม
ขนาด รูปทรง
- ใหผูเรียนจับคูร ูปทรงเหมือนกันตามที่ผฝู กกําหนดให

การจัดหมวดหมู
- สิ่งของที่คุนเคย
- สี
- ขนาด
- รูปทรง

- สามารถจัดหมวดหมู สิ่งของที่
คุนเคย สี ขนาด รูปทรง

- ใหผูเรียนสัมผัสและแยกแยะหมวดหมู สิ่งของที่คุนเคย สี ขนาด
รูปทรง เชน ของกิน ของใช

ความสัมพันธของสิ่งตางๆ

- สามารถใชสิ่งของ 2 อยาง ได
สัมพันธกัน

- ใหผูเรียนจับคูส ิ่งของที่ใชในชีวิตประจําวันทีส่ ัมพันธกัน เชน
ชอม - สอม

7. ทักษะที่สนองความตองการจําเปนพิเศษ
ทักษะ
1. ความสนใจ

2. การรับรู

เนื้อหา
การสนใจตอการควบคุม
ตนเองในการทํากิจกรรม

ศักยภาพที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
- สามารถควบคุมตนเองในการ นั่ง
- ฝกใหผูเรียนทํากิจกรรมโดยเริ่มจากงายไปยาก และเปน
เดิน วิ่ง รับประทานอาหาร ทํากิจกรรม กิจกรรมที่ผเู รียนสนใจ โดยตองใหผูเรียนกิจกรรมจนเสร็จจึงจะ
ได
อนุญาตใหเปลี่ยนกิจกรรมได
การสนใจและตอบสนองคําสั่ง - สามารถหันตามเสียงเรียก
- ฝกใหผูเรียนนั่งเกาอี้ตรงขามกับครู เริ่มจากคําสัง่ งายๆ เชน
ของผูอื่น
- สามารถฟงคําสัง่ หามหรือ อนุญาต กอดอก ยกมือขึ้น เมื่อผูเ รียนสามารถปฏิบัติตามคําสั่งได ก็ใหรางวัล
เชน กอด กลาวชม ของเลน ขนม เปนตน
การสนใจตอสิ่งแวดลอม
- รูจักบุคคลในครอบครัว บุคคลที่
- ฝกใหผูเรียนดูรป
ู ภาพบุคคลในครอบครัวบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
รอบตัว
เกี่ยวของ และสิง่ ของตางๆ
และสิง่ ของตางๆ แลวถามวาบุคคลหรือสิ่งของในรูปคืออะไร
ถาผูเรียนพูดไมไดใหใชวิธีการชี้รูปหรือสิ่งของแทน
การสนใจตอเหตุการณตางๆ - สามารถบอกเหตุการณที่เกิดขึ้น
- ฝกใหผูเรียนเลาเรื่อง หรือเหตุการณทผี่ านมา หรือไดพบเจอ
รอบตัว
รอบตัวได
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการ - สามารถ ชี้ เลือก หรือบอกสิ่งของ - ฝกใหผูเรียนใชสิ่งของที่คุนเคย เชน แกวน้ํา ชอน เสื้อ
มอง
ตาง ๆ ที่กําหนด
โดยอาจจะใชสิ่งของจริงแทนรูปภาพ
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการฟง - สามารถชี้ เลือก หรือบอกรูปภาพ - สอนจากสิง่ ของจริง เชน กลอง ฉิ่ง นกหวีด โดยฝกใหผูเรียน
ของเสียงที่ไดยิน
รูจักที่ละอยาง หลังจากนั้นใหผูเรียนฟงเสียงโดยไมใหเห็นสิง่ ของ
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการ - สามารถชี้ เลือก หรือบอกสิง่ ของ
- ฝกใหผูเรียนจับสิ่งของที่มผี ิวสัมผัสแตกตางกันอยางชัดเจนเชน
สัมผัส
ที่สัมผัส
ลูกบอลนิ่ม ๆ กระดาษทราย ไมขนไก
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการ - สามารถชี้ เลือก หรือบอกสิง่ ของ
- ฝกใหผูเรียนชิมรส โดยรสหวานจากน้ําผึ้ง รสเปรี้ยวจาก
ชิมรส
ที่ชิมรส
มะนาว รสเค็มจากบวย รสขมจากมะระ และรสเผ็ดจากพริก

ทักษะ

3. การเลียนแบบ

เนื้อหา
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการ
ดมกลิ่น
การรับรู สีหนา ทาทาง และ
คําพูด

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถชี้ เลือก หรือบอกสิง่ ของ
ของที่ดม
- สามารถแสดงและรับรู สีหนา
ทาทางและคําพูด

การรับรูอารมณ

-

การเลียนแบบการเคลื่อนไหว

-

การเลียนแบบคําพูด

-

การเลียนแบบทาทางหรือ
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค
การเลียนแบบการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน

-

-

แนวการจัดกิจกรรม
ฝกใหผูเรียนดมกลิ่นตางๆ เชน กลิ่นหอมจากดอกไม

ฝกใหผูเรียนดูรปู ภาพคนที่แสดงสีหนา
ตางๆแลวถามผูเรียนวาคนในรูปรูส ึกอยางไร
ฝกใหเด็กแสดงสีหนาตามอารมณตางๆ
สามารถรับรูถึงการแสดงอารมณ
- ฝกใหผูเรียนรับรูอ ารมณโกรธ เสียใจ ดีใจ จากสถานการณ
โกรธ เสียใจ ดีใจ
ตางๆ
สามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหว - ฝกใหผูเรียนเลียนแบบการเคลือ่ นไหวอยางงายๆ
หลายขั้นตอน
- ขั้นตอนเดียวกอน เชน ปรบมือ 3 ครั้ง , ยกมือ
- แตะไหล
- เมื่อผูเรียนสามารถเลียนแบบการเคลือ่ นไหว
- อยางงายๆขั้นตอนเดียวไดแลว ใหเพิ่มจํานวนขั้นตอนขึ้น เชน
ทํากิจกรรมจังหวะประกอบเพลง
สามารถเลียนแบบคําพูดซับซอน
- ฝกใหผูเรียนดูรป
ู ภาพหรือนิทาน แลวครูเลา
- เรื่องจากรูปภาพหรือนิทาน ใหผเู รียนพูดทวนสิง่ ที่
- ครูเลาใหฟง
สามารถเลียนแบบ ทาทางหรือ
- ฝกใหผูเรียนทําตาม ครูในการแสดงทาทางหรือพฤติกรรม
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค
ที่พึงประสงค เชน การไมสงเสียงดัง
สามารถเลียนแบบการปฏิบัตกิ ิจวัตร - ฝกใหผูเรียนปฏิบัติจริงตามตารางกิจวัตร
ประจําวัน
- ประจําวัน
-

แบบประเมินความสามารถพื้นฐานสําหรับบุคคลออทิสติก
(แรกเกิด ถึง 3 ป)
คําชี้แจงการใชแบบประเมิน
1. แบบประเมินฉบับนี้ เปนการประเมินพัฒนาการสําหรับบุคคลออทิสติก เพื่อใชประเมิน
พัฒนาการของผูเ รียน 6 ดาน คือ ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการ
ชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน ทักษะการรับรูและแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคมทักษะการ
ใชสติปญญาและเตรียมความพรอมทางวิชาการ
2. แบบประเมินฉบับนี้ใชประเมินความสามารถเด็กเปนรายบุคคล
3. แบบประเมินฉบับนี้ใชประเมินความสามารถกอนและหลังการเตรียมความพรอมบุคคล
ออทิสติกที่มารับบริการที่ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบรุ ี
4. เกณฑที่ใชในการประเมิน
0 หมายถึง ทําไมได/ไมยอมทํา
1 หมายถึง ทําไดโดยกระตุนเตือน ทางกาย ทาทาง และทางวาจา
2 หมายถึง ทําไดโดยกระตุนเตือนดวย ทาทางและทางวาจา
3 หมายถึง ทําไดโดยกระตุนเตือนดวยวาจา
4 หมายถึง ทําไดดวยตนเองโดยไมตองชวยเหลือ

แบบประเมินความสามารถพื้นฐานสําหรับบุคคลออทิสติก
( แรกเกิด ถึง 3 ป)
ชื่อ – สกุล ผูเรียน ………………………………….. ชื่อเลน................อายุ...……… ป….....เดือน
ประเมินวันที่ …………………………………………...................................................................
ผูประเมิน ……………………………………................................................................………....
ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ
ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

1.การเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวใน - สามารถยื่นแขนในทานอนหงาย
ในทานอน
ทานอนหงาย
- สามารถหันศีรษะไปดานขาง
- สามารถเตะขาไปมา
การพลิกตัว
- สามารถพลิกตะแคงซายและขวา
- สามารถพลิกคว่ําและหงาย
- สามารถยันตัวเพื่อเตรียมลุกขึ้นนั่ง
การเคลื่อนไหวใน - สามารถชันคอขึ้น
ทานอนคว่ํา
- สามารถคืบไปในทิศทางตางๆ
2.การนั่ง
การนั่งบนพื้น
- สามารถนั่งทรงตัวโดยมีเครื่องชวย/
ผูชวย
- สามารถนั่งโดยใชมือยัน
- สามารถนั่งทรงตัวเมื่อมีแรงกระทบจาก
ภายนอกได
- สามารถเปลี่ยนทาเพือ่ เตรียมยืน
การนั่งเกาอี้
- สามารถนั่งทรงตัวโดยมีเครื่องชวย/
ผูชวย
- สามารถนั่งทรงตัวเมื่อมีแรงกระทบจาก
ภายนอกได
- สามารถเปลี่ยนทาเพือ่ เตรียมยืน

ระดับความสามารถ
4 3 2 1 0

ทักษะ

เนื้อหา

3.การคลาน

การคลาน

4.การยืน

การเกาะยืน

5.การเดิน

การยืน
การเดินอิสระ
การเดินถอยหลัง
การเดินเขยง
ปลายเทา
การเดินไป
ขางหนา

การเดินบน
เสนตรง
6.การปนและขึ้น การเดิน –
ลงบันได
ลงบันได

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถตั้งคลาน
- สามารถคลานไปในทิศทางตาง ๆ
- สามารถคลานขึ้น - ลงบันได
- สามารถเปลี่ยนทาเพือ่ เตรียมยืน
- สามารถเกาะยืนโดยใชมือจับสองขาง
- สามารถเกาะยืนโดยใชมือจับขางเดียว
- สามารถยืนทรงตัวไดเอง
- สามารถเดินไดดวยตนเองโดยไมมผี ูชวย
หรือเครื่องชวย
- เดินถอยหลังได 3 กาว ถึงไกล 2 เมตร
- เดินเขยงปลายเทาไปขางหนาได 3 กาว
- เดินเขยงปลายเทาไปขางหนาไดไกล
2 เมตร
- เดินไปขางหนาโดยตอสนเทาบนปลาย
นิ้วได 3 กาว
- เดินโดยเทาขางหนึง่ อยูบนกระดาน
ได 4 กาว
- เดินกาวเทาสลับกันบนแผนกระดาน
กวาง 20 ซม. ได 3 เมตร
- เดินขามสิ่งกีดขวางได
- เดินบนเสนตรงไปขางหนาไกล 3 เมตร
- เดินในระหวางเสนขนานใหหางกัน 30
ซม. ยาว 3 เมตร
- เดินขึ้นบันไดโดยใชมือขางหนึ่งจับราว
บันไดและพักเทาทัง้ สองขางในแตละขั้น
- เดินลงบันไดโดยมือขางหนึ่งจับราว
บันไดและพักเทาทัง้ สองขางในแตละขั้น

ระดับความสามารถ
4 3 2 1 0

ทักษะ

7.การวิ่ง

8.การกระโดด

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

- เดินขึ้นบันไดสลับเทาไดโดยมือยังจับ
ราวบันได
การปนเครื่องเลน - กาวขึ้นยืนบนแทนไม กวาง 30 ซม.
ยาว 30 ซม. สูง 15 ซม.
- กาวลงจากแทนไม กวาง 30 ซม.
ยาว 30 ซม. สูง 15 ซม.
- ปนขึ้นและลงบันไดที่พาดไวหรือตาขาย
เชือกสูง 1 เมตร
- ขึ้นบันไดแลวลื่นไถลลงมาทางไมลื่น
การวิ่ง
- วิ่งนุมนวลโดยเร็วบางชาบางสลับกัน
- สามารถวิ่งไปในทิศทางตางๆ
- วิ่งเต็มฝาเทาไปขางหนา 2 เมตร
- วิ่งผานสิ่งกีดขวางและหลบมุมไดโดยไม
ชน 1 รอบ
การกระโดดสูง
- กระโดดไดครั้งหนึ่งเปนระยะไกล 5 –
จากพื้น
20 ซม.
- กระโดดไดครั้งหนึ่งสูงจากพื้น
5 – 8 ซม.
การกระโดดดวย - กระโดดดวยขาขางที่ถนัดขางเดียว
ขาขางที่ถนัดขาง - กระโดดดวยขาขางใดขางหนึ่ง (ทั้งซาย
เดียว
และขวา)
การกระโดดพรอม - กระโดดพรอมกันทั้งสองขางไดติดตอกัน
กันสองขา
3 – 6 ครั้ง
- กระโดดขามเชือกบนพื้น
- กระโดดสองเทาพรอมกันลงจาก
แทนไม

ระดับความสามารถ
4 3 2 1 0
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เนื้อหา

9.การใชกระดาน การเดินบน
ทรงตัว
กระดานทรงตัว

10.การรับสง
ลูกบอล

การยืนบน
กระดานทรงตัว
การโยนลูกบอล

การทุมลูกบอล

การรับลูกบอล

พัฒนาการที่คาดหวัง
- เดินบนกระดานทรงตัวโดยใชมือทั้งสอง
ขางจับราวไว
- เดินบนกระดานทรงตัวดวยเทาทัง้ สอง
ขางโดยไมตองชวย
- ยืนบนกระดานทรงตัวดวยเทาทั้งสอง
ขางโดยไมตอ งชวย
- โยนลูกบอลลงพื้นและมองตามลูกบอล
ไป
- โยนลูกบอลขนาดใหญไปไกล 2 เมตร
- ทุมลูกบอลใหกระเดงและรับไวดวยมือ
ทั้งสองขาง
- ทุมลูกบอลใหกระเดงและรับไวได
ติดตอกันสองครัง้
- รับลูกบอลขนาดใหญที่กระเดงมาดวย
แขนและลําตัว
- รับลูกบอลขนาดใหญที่กระเดงมาดวย
มือและสวนอก

ระดับความสามารถ
4 3 2 1 0

ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก
ทักษะ
1.การมอง

เนื้อหา
การจองมอง

พัฒนาการที่คาดหวัง

- สามารถสบตากับผูอ ื่น
- สามารถจองมองสิ่งของที่อยูตรงหนา
- สามารถจองมองวัตถุดานขางซาย-ขวา
- สามารถจองมองวัตถุดานบน-ลาง
การมองตาม
- สามารถมองตามวัตถุทเี่ คลื่อนที่
- สามารถมองหาเมื่อของหายไปจาก
สายตา
2.การใชมือ
การใชมือในการ - สามารถเอื้อมมือจับสิ่งของที่ใกลมือ
เอื้อมกําหรือจับ - สามารถจับหรือกําวัตถุไดอยางมั่นคง
วัตถุ เพื่อนําวัตถุ - สามารถนําวัตถุที่จับไปยังจุดหมาย
จากจุดหนึ่งไป
ปลอยยังจุดหมาย - สามารถปลอยวัตถุทจี่ ุดหมายได
3.การประสาน การประสาน
- สามารถใชตาประสานสัมพันธกบั มือใน
สัมพันธระหวาง สัมพันธระหวาง การทํากิจกรรมอยางงายๆ
ตากับมือ
ตากับมือ
4.การเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวริม - สามารถควบคุมการใชรมิ ฝปาก
อวัยวะที่ใชในการ ฝปาก
พูด
การดูดและการ - สามารถดูดของเหลว และอาหารหนืด
เปา
หรือขน
- สามารถเปาลมออกจากปาก
การเคี้ยวและการ - สามารถเคี้ยวและกลืนอาหาร
กลืน

ระดับความสามารถ
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ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
ทักษะ

เนื้อหา

1.การชวยเหลือ การดื่ม
ตนเองในการ
การรับประทาน
ปฏิบัติกิจวัตร
อาหาร
ประจําวันพื้นฐาน
การแตงกาย
การขับถาย

การทําความ
สะอาดรางกาย

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถดื่มนมหรือน้ําไดดวยตนเอง
- สามารถหยิบจับอาหาร รับประทานได
ดวยตนเอง
- สามารถใชชอนรับประทานอาหาร โดย
หกเล็กนอย
- สามารถแตงกาย โดยมี ผูอื่นชวยเหลือ
- สามารถบอกความตองการในการ
ขับถาย
สามารถขับถายในหองสวม โดยมีผู
ชวยเหลือ
- สามารถทําความสะอาดรางกาย โดยมี
ผูอื่นชวย

ระดับความสามารถ
4 3 2 1 0

ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
ทักษะ

เนื้อหา

1.การรับรูและ
เขาใจภาษา

การรับรูเ สียง
การรับรูส ีหนา
ทาทาง
การรับรูคําพูด
2. การแสดงออก การแสดงสีหนา
ทางภาษา
หรือทาทาง

พัฒนาการที่คาดหวัง
- มีการรับรูแหลงของเสียง
- สามารถเขาใจภาษาทาทางที่ผูอื่นแสดง
- สามารถตอบสนองตอคําพูดของผูอื่น
- สามารถแสดงสีหนา หรือทาทาง สือ่ ให
ผูอื่นเขาใจ

การสือ่ สารโดย
การใชรูปภาพ
สัญญาณ
สัญลักษณ
การพูด

- สามารถสื่อสารโดยการใชรูปภาพ
สัญญาณ สัญลักษณ

การบอกขอมูล
สวนตัว

- บอกชื่อเลนของตนเอง
- บอกชือ่ หรือนามสกุลของตนเอง

- สามารถแสดงออกโดยการพูดเปนคํา
หรือประโยคงายๆ

ระดับความสามารถ
4 3 2 1 0

ทักษะสังคม
ทักษะ

เนื้อหา

1.การปฏิบัติตน
ในสังคม

การแสดงความ
ตองการ
การมีปฏิสัมพันธ
กับผูอ ื่น
การเลน
การรับผิดชอบ
งานบาน

พัฒนาการที่คาดหวัง

ระดับความสามารถ
4 3 2 1 0

- สามารถรองขอในสิ่งที่ตองการหรือ
ปฏิเสธในสิง่ ที่ไมตองการ
- แสดงการทักทายกับผูอื่นไดอยาง
เหมาะสม
- แสดงการขอโทษ ขอบคุณ
- สามารถเลนตามลําพังในกลุม เพือ่ นได
- สามารถเลนกับผูอื่นได
- ชวยผูใหญเก็บวัตถุออกใหพนทาง
- เลียนแบบการทํางานบานงาย ๆ
- หยิบหรือเก็บวัตถุไดถูกที่

ทักษะทางดานสติปญญา
ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

1. พัฒนาทักษะ การเรียนรู
- สามารถชี/้ บอกชื่อวัยวะภายนอกงายๆ
ความคิดรวบยอด เกี่ยวกับตนเอง
การจําแนก
- สามารถจําแนกแยกแยะเกี่ยวกับบุคคล
แยกแยะ
สิ่งของที่คุนเคย สี ขนาด รูปทรง
- เกี่ยวกับบุคคล
- เสียงบุคคลที่
คุนเคย
- ใบหนาของ
บุคคลที่คุนเคย
- สิ่งของที่คุนเคย
- สี
- ขนาด
- รูปทรง

ระดับความสามารถ
4 3 2 1 0

ทักษะ

เนื้อหา
การเปรียบเทียบ
- ขนาด ใหญ เล็ก
- หนักเบา
- อุณหภูมิ
- พื้นผิว
ฯลฯ
การจับคู
- สิ่งของที่คุนเคย
- สี
- ขนาด
- รูปทรง
การจัดหมวดหมู
- สิ่งของที่คุนเคย
- สี
- ขนาด
- รูปทรง
ความสัมพันธของ
สิ่งตาง ๆ

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถรับรู ขนาดใหญ-เล็ก น้ําหนัก
หนัก-เบา อุณหภูมิ รอน-เย็น พื้นผิว
ฯลฯ

- สามารถจับคูส ิ่งของที่คุนเคย สี ขนาด
รูปทรง

- สามารถจัดหมวดหมู สิ่งของที่คุนเคย สี
ขนาด รูปทรง

- สามารถใชสิ่งของ 2 อยางไดสัมพันธกัน

ระดับความสามารถ
4 3 2 1 0

ทักษะจําเปนพิเศษสําหรับบุคคลอทิสติก
ทักษะ
1. ความสนใจ

2. การรับรู

เนื้อหา
การสนใจตนเอง
สามารถควบคุม
ตนเองได
การสนใจและ
ตอบสนองคําสัง่
ของผูอื่น
การสนใจตอ
สิ่งแวดลอม
รอบตัว
การรับรูส ิ่งตาง ๆ
ดวยการมอง
การรับรูส ิ่งตาง ๆ
ดวยการฟง
การรับรูส ิ่งตาง ๆ
ดวยการสัมผัส
การรับรูส ิ่งตาง ๆ
ดวยการชิมรส
การรับรูส ิ่งตาง
ๆ ดวยการดม
กลิ่น
การรับรู สีหนา
ทาทาง และคําพูด
การรับรูอารมณ

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถควบคุมตนเองในการ นั่ง เดิน
วิ่ง รับประทานอาหาร ทํากิจกรรมได
- สามารถหันตามเสียงเรียก
- สามารถฟงคําสัง่ หามหรือ อนุญาต
- รูจักบุคคลในครอบครัว บุคคลที่
เกี่ยวของ และสิง่ ของตางๆ
- สามารถ ชี้หรือเลือก สิง่ ของตาง ๆ ที่
กําหนด
- สามารถชี้หรือเลือกรูปภาพของเสียงที่
ไดยิน
- สามารถชี้หรือเลือกสิ่งของทีส่ ัมผัส
- สามารถชี้หรือเลือกสิง่ ของที่ชิมรสได
- สามารถชี้หรือเลือกสิง่ ของของที่ดมได
- สามารถแสดงและรับรู สีหนา
ทาทางและคําพูด
- สามารถรับรูถึงการแสดงอารมณโกรธ
เสียใจ ดีใจ

ระดับความสามารถ
4 3 2 1 0

ทักษะ

เนื้อหา

3. การเลียนแบบ การเลียนแบบการ
เคลื่อนไหว
การเลียนแบบ
คําพูด
การเลียนแบบ
ทาทางหรือ
พฤติกรรมที่ พึง
ประสงค
การเลียนแบบการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหว
ขั้นตอนเดียว
- สามารถเลียนแบบคําพูด
- สามารถเลียนแบบ การไหว การเก็บ
ของเขาที่ การนัง่ ที่ ทํากิจกรรมอยูกับที่

- สามารถเลียนแบบการปฏิบัติกจิ วัตร
ประจําวัน

ระดับความสามารถ
4 3 2 1 0

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
สําหรับบุคคลออทิสติก อายุตั้งแต 4 ปขึ้นไป
ที่
ทักษะ
1 กลามเนื้อมัดใหญ
ทักษะกลามเนื้อ
มัดใหญ เปนการสงเสริม
พัฒนาการดานการ
เคลื่อนไหว การทรงตัว
และการใชกลามเนื้อ
มัดใหญไดอยางประสาน
สัมพันธกัน

เนื้อหา
1. การนั่ง เชน นั่งบนพื้น นั่งเกาอี้ การทรงตัวใน
ทานั่ง เปนตน
2. การยืน เชน การเกาะยืน การยืนดวยตนเอง
เปนตน
3. การเดิน เชน การเดินดวยตนเอง เปนตน
4. การปนและขึ้นลงบันได เชน การเดินขึ้น - ลง
บันได
5. การวิ่ง เชน วิ่งอยูกับที่ วิ่งไปขางหนา เปนตน
6. การกระโดด เชน การกระโดดเชือก การ
กระโดดไกล การกระโดดสองเทา การกระโดด ใน
ทิศทางตาง ๆ เปนตน
7. การใชกระดานทรงตัว เชน การเดินบนกระดาน
ทรงตัว เปนตน
8. การรับสงลูกบอล เชน การโยนลูกบอล การรับ
ลูกบอล เปนตน
กลามเนื้อมัดเล็ก
1. การใชมือในการเอื้อม การกําหรือจับวัตถุ
ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก การนําวัตถุไปยังเปาหมาย และการปลอยวัตถุ
เปนการการสงเสริม
2. การประสานสัมพันธระหวางตากับมือ เชน
พัฒนาการดานใชมือ
การหยิบจับวัตถุ การตอวัตถุ/สิ่งของ การปน
การประสานสัมพันธ
การตัด การขีดเขียน การวาดภาพ การระบายสี
ระหวางตากับมือ และการ การโยน การกลิ้ง เปนตน
เคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชใน
3. การเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชในการพูด เชน
การพูด
การเคลื่อนไหวริมฝปาก การดูด/การเปา
การเคี้ยว/การกลืน เปนตน

เวลา
ขึ้นอยูกับอายุ
บุคคลออทิสติก
และความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

2

ขึ้นอยูกับอายุ
บุคคลออทิสติก
และความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

ที่
ทักษะ
เนื้อหา
3 การชวยเหลือตนเองใน
1. กิจวัตรประจําวันขั้นพื้นฐาน
ทักษะการชวยเหลือ
- การดื่ม
ตนเองในชีวิตประจําวัน
- การรับประทานอาหาร
เปนทักษะพื้นฐานทีจ่ ําเปน
- การแตงกาย
ในการดํารงชีวิตเด็กออทิ
- การขับถาย
สติก ที่มีพัฒนาการลาชา
- การทําความสะอาดรางกาย
ควรไดรับการฝกใหสามารถ
- การดูแลอนามัยสวนบุคคล
ชวยเหลือตนเอง และ 2. กิจวัตรประจําวันอื่น ๆ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได
- การชวยเหลืองานบาน
โดยไมเปนภาระของ
- การเดินทางไปในที่ตางๆ
ครอบครัวและสังคม
- การซื้อของ
- การใชบริการสาธารณะ

เวลา
ขึ้นอยูกับอายุ
บุคคลออทิสติก
และความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

4 ภาษาและการสื่อสาร
1. การรับรูและเขาใจภาษา
ทักษะ ภาษาและการ
- การรับรูเสียง
สื่อสารมีความจําเปนในการ - การรับรูสีหนา ทาทาง
ดํารงชีวิตประจําวัน เพื่อ
- การรับรูคําพูด
ใชในการถายทอดความรูสกึ 2. การแสดงออกทางภาษา
นึกคิด หรือแสดงออกถึง
- การแสดงสีหนา ทาทาง
ความเขาใจในการรับรูทาง
- การสื่อสารโดยใชรูปภาพ สัญญาณ สัญลักษณ
ภาษาและการสือ่ สารกับ
- การพูด
บุคคลอื่น
- การบอกขอมูลสวนตัว

ขึ้นอยูกับอายุ
บุคคลออทิสติก
และความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

ที่
ทักษะ
5 ทักษะทางสังคม
ทักษะสังคมเปนการ
สงเสริมพัฒนาทักษะการ มี
ปฏิสัมพันธกบั บุคคล รอบ
ขาง การปฏิบัติตัว การ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับบุคคลอื่น
6 ดา นสติปญญาและเตรีย ม
ความพรอมทางวิชาการ
ทักษะดานสติปญญาเปน
การพัฒนาความคิดรวบ
ยอดดานตางๆ และการ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน
เพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูระดับทีส่ ูงขึ้นตอไป
และการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

เนื้อหา
1. การปฏิบัติตนในสังคม
- การแสดงความตองการ
- การมีปฏิสัมพันธกบั ผูอ ื่น
- การเลน
- การปฏิบัติตามกติกาของสังคม

เวลา
ขึ้นอยูกับอายุ
บุคคลออทิสติก
และความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

1. การพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ
- การเรียนรูเ กี่ยวกับตนเอง
- การจําแนก
- การเปรียบเทียบ
- การจับคู
- การจัดหมวดหมู
- ความสัมพันธของสิ่งตางๆ
2. การเตรียมความพรอมการอาน
3. การเตรียมความพรอมการเขียน
4. การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร
5. การเขาใจ วิเคราะห และแกไขปญหา

ขึ้นอยูกับอายุ
บุคคลออทิสติก
และความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

7 ทักษะจําเปนพิเศษสําหรับ 1. ทักษะความสนใจ
บุคคลอทิสติก
- การควบคุมตนเองในการทํากิจกรรม
- การสนใจและตอบสนองคําสั่งของผูอื่น
- การสนใจตอสิ่งแวดลอมรอบตัว
- การสนใจตอเหตุการณตางๆรอบตัว
2. ทักษะการรับรู
- การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการมอง
- การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการฟง
- การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการสัมผัส
- การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการชิมรส
- การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการดมกลิ่น
- การรับรู สีหนา ทาทาง และคําพูด
- การรับรูอ ารมณ
3. ทักษะการเลียนแบบ
1. การเลียนแบบการเคลื่อนไหว
2. การเลียนแบบคําพูด
3. การเลียนแบบทาทางหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค
4. การเลียนแบบการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

ขึ้นอยูกับอายุ
บุคคลออทิสติก
และความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

ศักยภาพทีค่ าดหวัง
สําหรับบุคคลออทิสติกอายุตั้งแต 4 ปขึ้นไป
ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ
1. ทักษะ

การนั่ง
ที่
1

เนื้อหา
การนั่งบนพื้น

2

การนั่งเกาอี้

2. ทักษะ

-

ศักยภาพที่คาดหวัง
สามารถนั่งทรงตัวโดยอิสระและมั่นคง
สามารถเปลี่ยนทาเพือ่ เตรียมยืน
สามารถนั่งทรงตัวโดยอิสระและมั่นคง
สามารถเปลี่ยนทาเพือ่ เตรียมยืน

การยืน
เนื้อหา

ที่

1
3. ทักษะ

การยืน

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถยืนทรงตัวไดเองอยางมั่นคง

การเดิน
ที่
1

เนื้อหา
การเดินดวยตนเอง

ศักยภาพที่คาดหวัง
- เดินไปขางหนาตอสนเทาบนปลายนิ้วไกล 2
เมตร
- เดินดวยปลายเทาไดไกล 3 เมตร
- เดินบนไมกระดานกวาง 10 ซม. ได 3 เมตร
- เดินบนเสนตรงกวาง 5 ซม. ได 3 เมตร

4. ทักษะ

การปนและขึ้นลงบันได
ที่
1

5. ทักษะ

เนื้อหา
การเดินขึ้น - ลงบันได

ศักยภาพที่คาดหวัง
- เดินขึ้นบันไดโดยกาวเทาสลับกันไมพักเทาและ
ไมจับราว
- เดินลงบันไดโดยกาวเทาสลับกัน ไมพักเทาแต
จับราวบันได
- ถือของและเดินขึ้น – ลง บันไดได

การวิ่ง
ที่
1

6. ทักษะ

เนื้อหา
การวิ่ง

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถวิ่งไปในทิศทางตางๆ
- สามารถวิ่งผานสิง่ กีดขวางได

การกระโดด
ที่
1

เนื้อหา
การกระโดดเชือก

2

การกระโดดไกล

3

การกระโดดสองเทา

4

การกระโดดในทิศทางตาง ๆ

7. ทักษะ

ศักยภาพที่คาดหวัง
- กระโดดไปขางหนาขามเชือกสูงกวาพื้น 4 ซม.
โดยเทาทัง้ สองขางถึงพื้นพรอมกัน
- กระโดดไดไกล 30 ซม. โดยเทาทั้งสองขางถึง
พื้นพรอมกัน
- กระโดดสองเทาพรอมกันลงจากบันไดขั้น
สุดทายหรือแทนไมสูง 20 ซม.
- กระโดดไปขางซาย – ขวา และถอยหลังไดโดย
เทาทั้งสองไปพรอมกัน

การใชกระดานทรงตัว
ที่
1

เนื้อหา
การเดินบนกระทานทรงตัว

ศักยภาพที่คาดหวัง
- เดินไดหนึ่งกาวบนกระดานทรงตัวโดยไมตอง
ชวย
- เดินบนกระดานทรงตัวไปขางหนาโดยใชแขน
กางออก
- เดินบนกระดานทรงตัวโดยแขนแนบลําตัว

8. ทักษะ

การรับสงลูกบอล
ที่
1

เนื้อหา
การโยนลูกบอล

2

การรับลูกบอล

ศักยภาพที่คาดหวัง
- โยนลูกบอลขนาดใหญไปไกล 3 เมตร
- โยนลูกบอลขนาดเล็กไปไกล 2 เมตร
- รับลูกบอลขนาดใหญที่โยนสงมาดวยแขนและ
ลําตัว
- รับลูกบอลขนาดใหญที่โยนสงมาดวยมือทั้งสอง
ขาง

ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก
1. ทักษะ

การมอง
ที่
1

2. ทักษะ

เนื้อหา
การมอง

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถสบตากับผูอื่น
- สามารถมองสิ่งของที่อยูตรงหนาและรับรู
รายละเอียด
- สามารถมองวัตถุดานขางซาย-ขวาและรับรู
รายละเอียด
- สามารถมองวัตถุดานบน-ลางและรับรู
รายละเอียด

การใชมือ
ที่
1

เนื้อหา
ศักยภาพที่คาดหวัง
การใชมือในการกําหรือจับวัตถุ - สามารถจับวัตถุหรือสิง่ ของไดอยางถูกวิธี
การนําวัตถุไป การปลอยวัตถุ
- สามารถใชนิ้วหัวแมมือ รวมกับนิ้วอื่น ๆ การ
หยิบดวยปลายนิ้ว
- สามารถนําและปลอยวัตถุไปยังจุดหมายที่
ตองการ

3. ทักษะ

การประสานสัมพันธระหวางตากับมือ
ที่
1

4. ทักษะ

เนื้อหา
ศักยภาพที่คาดหวัง
การประสานสัมพันธระหวางตา - สามารถใชตาประสาน สัมพันธกบั มือในการ
กับมือ
ทํากิจกรรมทีซ่ ับซอน

การเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชในการพูด
ที่
1

เนื้อหา
การเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชใน
การพูด

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถควบคุมริมฝปากไดอยางปกติ

ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
1. ทักษะ การชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน
ที่
1

การดื่ม

2

การรับประทานอาหาร

- สามารถรับประทานอาหารไดดวยตนเองอยาง
ถูกวิธี

3

การแตงกาย

- สามารถแตงกายอยางถูกตามกาลเทศะ

4

การขับถาย

- สามารถขับถายไดดวยตนเอง

5

การทําความสะอาดรางกาย

- สามารถทําความสะอาดรางกาย ไดดวยตนเอง

การดูแลอนามัยสวนบุคคล

- สามารถจัดการ ดูแลสุขภาพสวนตนไดถูก
สุขลักษณะ

6

เนื้อหา

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถดื่มนมหรือน้ําไดดวยตนเอง

2. ทักษะ กิจวัตรประจําวันอื่น ๆ
ที่
1

เนื้อหา
การชวยเหลืองานบาน

ศักยภาพที่คาดหวัง
- รับผิดชอบงานบานงายๆได

2

การเดินทางไปในที่ตางๆ

3

การซื้อของ

- สามารถการเดินทางไปในที่ตางๆ ไดดวย
ตนเอง
- สามารถซื้อของ ไดดวยตนเอง

4

การใชบริการสาธารณะ

- สามารถใชบริการสาธารณะไดดวยตนเอง

ทักษะการรับรูและแสดงออกทางภาษา
1. ทักษะ การรับรูและเขาใจภาษา

2. ทักษะ

ที่
1

เนื้อหา
การรับรูเ สียง

2

การรับรูส ีหนา ทาทาง

3

การรับรูคําพูด

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถรับรูแหลงของเสียงและ
ตอบสนองไดอยางเหมาะสม
- สามารถเขาใจภาษาทาทางทีผ่ ูอื่นแสดงและ
ตอบสนองไดอยางเหมาะสม
- สามารถตอบสนองตอคําพูดของผูอื่นได
อยางเหมาะสม

การแสดงออกทางภาษา
ที่
1

เนื้อหา
การแสดงสีหนา หรือทาทาง

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถแสดงสีหนา หรือทาทาง สื่อให
ผูอื่นเขาใจไดอยางเหมาะสม

2
3

การสือ่ สารโดยการใชรูปภาพ
สัญญาณ สัญลักษณ
การพูด

4

การบอกขอมูลสวนตัว

- สามารถสื่อสารโดยการใชรูปภาพ สัญญาณ
สัญลักษณไดอยางเหมาะสม
- สามารถแสดงออกโดยการพูดเปนคํา หรือ
ประโยคไดอยางเหมาะสม
- บอกอายุและเพศของตนเอง
- บอกชื่อพอและแมของตนเอง

ทักษะสังคม
1.

ทักษะ

การปฏิบัติตนในสังคม
ที่
1

เนื้อหา
การแสดงความตองการ

2

การมีปฏิสัมพันธกบั ผูอ ื่น

3.

การเลน

4.

การปฏิบัติตามกติกาของ
สังคม

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถรองขอในสิ่งที่ตองการหรือปฏิเสธใน
สิ่งที่ไมตอ งการ
- สามารถแสดงการทักทายกับผูอื่นไดอยาง
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ
- สามารถแสดงการขอโทษ ขอบคุณไดอยาง
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ
- สามารถเลนกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม
- สามารถเลนกับผูอ ื่นไดตามกติกา
- สามารถปฏิบัติตามกติกาของสังคมไดอยาง
เหมาะสม

ทักษะทางดานสติปญญา และการเตรียมความพรอมทางวิชาการ
1. ทักษะ

พัฒนาทักษะความคิดรวบยอด
ที่
1

เนื้อหา
การเรียนรูเ กี่ยวกับตนเอง

2

การจําแนก
- เกี่ยวกับบุคคล
- เสียงบุคคลที่คุนเคย
- ใบหนาของบุคคลที่คุนเคย
- สิ่งของที่คุนเคย
- สี
- ขนาด
- รูปทรง
ฯลฯ
การเปรียบเทียบ
- ขนาด
- น้ําหนัก
- อุณหภูมิ
- จํานวน - พื้นผิว ฯลฯ

3

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถบอกชื่อและหนาที่ของอวัยวะ
ตาง ๆ ได
- สามารถจําแนกและบอกชื่อบุคคลที่
คุนเคยได
- สามารถจําแนกและบอกชื่อเกี่ยวกับ
สิ่งของที่คุนเคยได
- สามารถจําแนกและบอกชื่อสีตางๆได
- สามารถจําแนกและบอกขนาดตางๆได
- สามารถจําแนกและบอกรูปทรงตางๆได
- สามารถเปรียบเทียบ ขนาด น้ําหนัก
อุณหภูมิ จํานวน พื้นผิว ฯลฯ

ที่
4

5

6
2. ทักษะ

เนื้อหา
การจับคู
- สิ่งของ
- ภาพ
- สัญลักษณ
การจัดหมวดหมู
- คน
- สัตว
- สิ่งของ
- พืช
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถจับคูส ิ่งของ ภาพหรือสัญลักษณ

- สามารถจัดหมวดหมู คน สัตว สิ่งของ
และพืช

- สามารถใชสงิ่ ของ ไดอยางสัมพันธกัน
และเหมาะสมกับหนาที่

การเตรียมความพรอมการอาน
ที่
1

เนื้อหา
การเตรียมความพรอมการ
อาน

-

3. ทักษะ

ศักยภาพที่คาดหวัง
สามารถจําแนกพยัญชนะ - สระ
วรรณยุกต
สามารถออกเสียงพยัญชนะ - สระ
วรรณยุกต
สามารถอานพยัญชนะ - สระ วรรณยุกต
สามารถอานภาษาอังกฤษ

การเตรียมความพรอมการเขียน
ที่
1

เนื้อหา
การเตรียมความพรอมการ
เขียน

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถเขียนเสนพื้นฐานได
- สามารถเขียนพยัญชนะ - สระ
- สามารถอานภาษาอังกฤษ

4. ทักษะ

การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร
ที่
1

5. ทักษะ

เนื้อหา
การเตรียมความพรอมทาง
คณิตศาสตร

-

ศักยภาพที่คาดหวัง
สามารถนับจํานวนนับได
สามารถรูคาของจํานวนนับได
สามารถอานสัญลักษณตัวเลขได
สามารถเขียนตัวเลขได
สามารถบวก ลบ คูณ และ หารงาย ๆได

การเขาใจ วิเคราะห และแกไขปญหา
ที่
1

เนื้อหา
การเขาใจ วิเคราะห และ
แกไขปญหา

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถแกไขปญหาในชีวิตประจําวันได

ทักษะจําเปนพิเศษสําหรับบุคคลอทิสติก
1. ทักษะ

ความสนใจ
ที่
1
2
3
4

เนื้อหา
การควบคุมตนเองในการทํา
กิจกรรม
การสนใจและตอบสนองคําสั่ง
ของผูอื่น
การสนใจตอสิ่งแวดลอม
รอบตัว
การสนใจตอเหตุก ารณตางๆ
รอบตัว

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถควบคุมตนเองในการ นั่ง เดิน
วิ่ง รับประทานอาหาร ทํากิจกรรมได
- สามารถหันตามเสียงเรียก
- สามารถฟงคําสัง่ หามหรือ อนุญาต
- รูจักบุคคลในครอบครัว บุคคลที่เกี่ยวของ
และสิง่ ของตางๆ
- สามารถบอกเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบตัว
ได

2. ทักษะ

การรับรู
ที่
1
2
3
4
5.
6
7

3. ทักษะ

เนื้อหา
ศักยภาพที่คาดหวัง
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการ - สามารถ ชี้ เลือก หรือบอกสิ่งของตาง ๆ
มอง
ทีก่ ําหนด
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการฟง - สามารถชี้ เลือก หรือบอกรูปภาพของเสียง
ที่ไดยิน
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการ - สามารถชี้ เลือก หรือบอกสิง่ ของที่ สัมผัส
สัมผัส
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการชิม - สามารถชี้ เลือก หรือบอกสิง่ ของที่ชิมรส
รส
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการ - สามารถชี้ เลือก หรือบอกสิง่ ของของที่ดม
ดมกลิ่น
กลิ่น
การรับรู สีหนา ทาทาง และ - สามารถแสดงและรับรู สีหนา ทาทา
คําพูด
และคําพูด
การรับรูอารมณ
- สามารถรับรูถ ึงการแสดงอารมณโกรธ
เสียใจ ดีใจ
การเลียนแบบ

ที่
1
2
3
4

เนื้อหา
ศักยภาพที่คาดหวัง
การเลียนแบบการเคลื่อนไหว - สามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหวหลาย
ขั้นตอน
การเลียนแบบคําพูด
- สามารถเลียนแบบคําพูดซับซอน
การเลียนแบบทาทางหรือ
- สามารถเลียนแบบ ทาทางหรือพฤติกรรม
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค
ที่พึงประสงค
การเลียนแบบการ
- สามารถเลียนแบบการปฏิบัตกิ ิจวัตร
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ประจําวัน

แนวการจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
สําหรับบุคคลออทิสติก อายุตั้งแต 4 ป ขึ้นไป
1.ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ
ทักษะ

เนื้อหา
การนั่งบนพื้น

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถนัง่ ทรงตัวโดยอิสระและ
มั่นคง
- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียมยืน

การนั่งบนเกาอี้

-

2. การยืน

การยืน

-

3. การเดิน

การเดินดวยตนเอง

1. การนั่ง

สามารถนัง่ ทรงตัวโดยอิสระและ
มั่นคง
- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียมยืน
สามารถยืนทรงตัวไดเองอยาง
มั่นคง
- เดินไปขางหนาตอสนเทาบนปลาย
นิ้วไกล 2 เมตร
- เดินดวยปลายเทาไดไกล 3 เมตร

แนวการจัดกิจกรรม
- ฝกใหผูเรียนนั่งทรงตัวดวยตนเอง และ สามารถเอื้อมมือทํา
กิจกรรมนอกฐานรองรับได
- ฝกใหผูเรียนเปลี่ยนจากทานั่งเปนทาตั้งคลาน และใหยกขาขึ้น
หนึ่งขางยันตัวลุกขึ้นดวยตนเอง
- ฝกใหผูเรียนนั่งบนเกาอี้ ใหเทาวางราบพอดีกับพื้น ใหผเู รียนนั่ง
ทรงตัวและ สามารถเอื้อมมือทํากิจกรรมนอกฐานรองรับได
- ฝกใหผูเรียนนั่งบนเกาอี้ วางราบพอดีกบ
ั พื้นโนมลําตัวไป
ดานหนาเล็กนอย ลงน้ําหนักที่ขาดันตัวลุกขึ้นยืน
- ฝกใหผูเรียนยืนทรงตัวไดอยางอิสระ
- ผูสอนจูงมือผูเ รียนขางหนึ่งแลวเดินตอสนเทาบนปลายนิ้วไป
ดวยกัน เมื่อผูเรียนเดินไดดีแลวใหผูเรียนเดินเอง
- ผูสอนจูงมือผูเ รียนขางหนึ่งแลวเดินดวยปลายเทาไปดวยกันเมื่อ
ผูเรียนเดินไดดีแลวใหผูเรียนเดินเอง
- เลนเกมใหผูเรียนเดินควาจับของที่อยูสงู ในระดับทีเ่ ด็กตองเขยง
ตัวหยิบเชน เขยงเทาควาจับลูกโปงหรือไลจับฟองสบู

ทักษะ

เนื้อหา

ศักยภาพที่คาดหวัง
- เดินบนไมกระดานกวาง 10 ซม.
ได 3 เมตร
- เดินบนเสนตรงกวาง 5 ซม. ได 3
เมตร

4. การปนและขึ้นลงบันได การเดินขึ้น - ลงบันได

- เดินขึ้นบันไดโดยกาวเทาสลับกันไม
พักเทาและไมจับราว
- เดินลงบันไดโดยกาวเทาสลับกันไม
พักเทาและไมจับราว

แนวการจัดกิจกรรม
- อาจฝกในสถานการณอื่น ๆ ก็ได เชน ใหเดินยอง ๆ คอย ๆ
หรือไมใหใครไดยิน
- ผูสอนจูงมือผูเ รียนขางหนึ่งแลวเดินบนไมกระดานไปดวยกัน เมื่อ
ผูเรียนเดินไดดีแลวใหผูเรียนเดินเอง
- จัดเกมเดินบนไมกระดานและมีดนตรีประกอบเพือ่ ใหผูเรียนเกิด
ความสนุกสนาน
- ผูสอนเดินชา ๆ บนเสนตรง จูงมือผูเ รียนเดินไปพรอมกันใน
ระยะสั้น ๆ ประมาณ 1 เมตร แลวจึงคอยเพิ่มระยะทางใหไกล
ขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง 3 เมตร
- เมื่อผูเรียนทรงตัวเดินไดดีแลว ปลอยใหผูเรียนเดินเองในระยะ
สั้น ๆ กอน แลวจึงเพิม่ ระยะจนถึง 3 เมตร
- วาดรูปรอยเทาตอ ๆ กันใหผเู รียนเดินบนรอยเทา
- ใหผูเรียนถือของเลนทั้งสองมือแลวเดินขึ้นบันไดหรือใหผูเรียน
เดินตามบันไดหางจากราวจับ
- ผูสอนจับมือผูเ รียนไวขางหนึง่ และใหผูเรียนจับราวบันไดขาง
หนึ่งบอกใหผูเรียนกาวขาลงมาโดยอาจจะพักเทาทั้งสองขางในแต
ละขั้นกอน แลวจึงใหผเู รียนกาวเทาสลับกันลงมา ถาผูเรียนยังทํา
ไมไดผูสอนชวยกดเขาขางทีง่ อไวในขณะทีก่ าวขาอีกขางลงมา
ผูเรียนก็จะมั่นใจและทําได

ทักษะ

เนื้อหา

ศักยภาพที่คาดหวัง
- ถือของและเดินขึ้นลงบันไดได

5. การวิ่ง

การวิ่ง

-

สามารถวิ่งไปในทิศทางตาง ๆ

6. การกระโดด

การกระโดดเชือก

-

สามารถวิ่งผานสิง่ กีดขวางได

แนวการจัดกิจกรรม
- ผูเรียนจะขึ้นบันไดไดโดยไมมปี ญหาใดใด แตตอนลงบันไดผูสอน
อาจตองชวยจับที่ไหลของผูเรียนไวในขณะที่ผูเรียนกาวขาลงมา
โดยใหพักเทาทัง้ สองขางในแตละขั้นเสียกอนแลวจึงใหผูเรียนกาว
เดินสลับเทาลงมาเอง
- ฝกใหผูเรียนวิ่งไปในทิศทางตาง ๆ
- ฝกใหผูเรียนวิ่งผานสิง่ กีดขวาง เชน การวิ่งกระโดดขามเชือก
การวิ่งหลบสิ่งที่กีดขวางทาง เปนตน

- กระโดดไปขางหนาขามเชือกสูงกวา - ผูสอนกระโดดขามเชือกใหผูเรียนดู แลวยืนหันหนาเขาหาผูเรียน
พื้น 4 ซม. โดยเทาทั้งสองขางถึงพื้น ซึง่ ยืนอยูห นาเชือก จับมือผูเ รียนทั้งสองขาง บอกใหผูเรียน
พรอมกัน
“กระโดดขามเชือก” โดยใหผูเรียนยอเขาแลวดึงตัวผูเรียนให
กระโดดขามเชือกมา
- ใหผูเรียนเลนกระโดดขามเชือกกับผูส อน หรืออาจจะใหเลนเปน
กลุมรวมกับผูเ รียนอื่นๆ เพื่อใหสนุกยิง่ ขึ้น
การกระโดดไกล

- กระโดดไดไกล 30 ซม. โดยเทา
ทั้งสองขางถึงพื้นพรอมกัน

การกระโดดสองเทา

- กระโดดสองเทาพรอมกันลงจาก
บันไดขั้นสุดทายหรือแทนไมที่สงู
20 ซม.

- ผูสอนกระโดดใหผเู รียนดูแลวใหผเู รียนทําตาม โดยผูส อนยืนอยู
ขางหนาผูเ รียน บอกใหผเู รียนกระโดดมาหาโดยคอย ๆ เพิม่
ระยะทางใหไกลขึ้นจนถึง 30 ซม. ผูสอนอาจชวยจับมือ หรือ
พยุงเพิม่ ระยะทางใหไกลขึ้น
- ผูสอนจับมือผูเ รียนกระโดดลงจากแทนไม เมื่อผูเ รียนทําไดแลว
ลดการชวยเหลือลงจนผูเรียนสามารถกระโดดลงมาไดเอง

ทักษะ

7. การใชกระดานทรงตัว

8. การรับสงลูกบอล

เนื้อหา
ศักยภาพที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
การกระโดดในทิศทางตาง ๆ - กระโดดไปขางซาย – ขวา และถอย - ผูสอนกระโดดไปขางหนาและกระโดดถอยหลังใหดู ผูเรียนก็จะ
หลังได โดยเทาทั้งสองขางไปพรอมกัน พยายามเลียนแบบและทําตามได
- ใหเลนเกมกระโดดไปตามคําสัง่ กับผูเรียนคนอื่น ๆ เกมสมมุติ
วา เปนตัวสัตวกระโดด เชน กระตายกระโดด หรือใหกระโดดไป
ตามรูปรางทีผ่ สู อนวาดไวบนพื้น
การเดินบนกระดานทรงตัว

การโยนลูกบอล

- เดินไดหนึ่งกาวบนกระดานทรงตัว
โดยไมตองชวย

- ผูสอนจับมือผูเ รียนเดินบนกระดานทรงตัวใหผเู รียนเกิดความรูสึก
คุนเคยและรูส ึกปลอดภัยในการเดิน ครูลดการชวยเหลือลงเมื่อเห็น
วาผูเรียนเริม่ ทําไดและใหผเู รียนเดินบนกระดานทรงตัวดวยตนเอง

- เดินบนกระดานทรงตัวไปขางหนา
โดยใชแขนกางออก
- เดินบนกระดานทรงตัวโดยแขนแนบ
ลําตัว
- โยนลูกบอลขนาดใหญไปไกล
3 เมตร

- ผูสอนจัดบทบาทสมมุติ เชน เลนเกมนกโผบินโดยใหผเู รียนกาง
แขนและเดินทรงตัวบนกระดาน
- ผูสอนจัดบทบาทสมมุติ เชน เลนเกมยองหาสิ่งของโดยให
ผูเรียนนําแขนแนบลําตัวแลวคอยๆ เดินทรงตัวบนกระดาน
- ผูสอนโยนลูกบอลใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง
- ผูสอนยืนอยูขางหลังผูเรียนแลวจับมือผูเ รียนโยนลูกบอล โดยลด
การชวยเหลือลงเมื่อเห็นวาผูเ รียนทําไดเอง
- เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนุกควรจัดเลนเกมขวางลูกบอล
- ผูสอนโยนลูกบอลใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง
- ผูสอนยืนอยูขางหลังผูเรียนแลวจับมือผูเ รียนโยนลูกบอล โดยลด
การชวยเหลือลงเมื่อเห็นวาผูเ รียนทําไดเอง
- เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนุกควรจัดเลนเกมขวางลูกบอล

- โยนลูกบอลขนาดเล็กไปไกล
2 เมตร

ทักษะ

เนื้อหา
การรับลูกบอล

ศักยภาพที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
- รับลูกบอลขนาดใหญที่โยนสงมาดวย - โยนลูกโปงขึ้นไปแลวบอกใหผเู รียนรับ ผูเรียนก็จะรับลูกโปงได
แขนและลําตัว
งาย เพราะมีเวลาเตรียมตัวนานกอนที่ลูกโปงจะตกลงมาจึงทําให
สามารถปรับตัวและปรับการทํางานของมือกับตาไดทัน
- ผูสอนชวยเด็กรับลูกบอลจับแขนผูเรียนใหหงายขึ้น งอขอศอก
เปนมุมเกาสิบองศา แนบลําตัวเตรียมรับลูกบอล โดยใหพี่เลี้ยงโยน
ลูกบอลมาใหและบอกใหผเู รียนรับ
- รับลูกบอลขนาดใหญที่โยนสงมาดวย - โยนลูกโปงขึ้นไปแลวบอกใหผเู รียนรับ ผูเรียนก็จะรับลูกโปงได
มือทั้งสองขาง
งาย เพราะมีเวลาเตรียมตัวนานกอนที่ลูกโปงจะตกลงมาจึงทําให
สามารถปรับตัวและปรับการทํางานของมือกับตาไดทัน
- ผูสอนชวยเด็กรับลูกบอลจับแขนผูเรียนใหหงายขึ้น งอขอศอก
เปนมุมเกาสิบองศา แนบลําตัวเตรียมรับลูกบอล โดยใหพี่เลี้ยงโยน
ลูกบอลมาใหและบอกใหผเู รียนรับ

2. ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก
ทักษะ
1. การมอง

2. การใชมือ

เนื้อหา
การมอง

การใชมือในการกําหรือจับ
วัตถุ เพื่อนําวัตถุไป การ
ปลอยวัตถุ

ศักยภาพที่คาดหวัง
สามารถสบตากับผูอ ื่น

แนวการจัดกิจกรรม
- ฝกใหผูเรียนนั่งหันหนาเขาหาผูฝก กระตุนใหผูเรียนมองสบตา
กับผูฝ กโดยอาจใหมองสิ่งของที่อยูในระดับสายตาผูฝ กกอน
จากนั้นถอนสิง่ ของออก
- สามารถมองสิ่งของที่อยูตรงหนา
- ฝกใหผูเรียนมองชั่วครูจนสามารถรับรูรายละเอียดของสิ่งของ
และรับรูร ายละเอียด
นั้น ผูฝกลองทดสอบโดยถามคําถามงาย ๆ เกี่ยวกับรายละเอียด
ของสิ่งของนั้น
- สามารถมองวัตถุดานขางซาย-ขวา
- นําวัตถุไวดานขางซายขวากระตุนใหผูเรียนมองวัตถุนั้นชั่วครู
และรับรูร ายละเอียด
จนสามารถรับรูร ายละเอียดของสิง่ ของ ผูฝก ลองทดสอบโดยถาม
ตําแหนงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดตาง ๆ ของวัตถุนั้น
- สามารถมองวัตถุดานบน – ลางและ - นําวัตถุไวดานบน - ลาง กระตุนใหผเู รียนมองวัตถุนั้นชั่วครูจน
รับรูรายละเอียด
สามารถรับรูรายละเอียดของวัตถุ ผูฝกลองทดสอบโดยถามคําถาม
งาย ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของวัตถุนั้น
- สามารถจับหรือกําวัตถุไดอยางถูก
- นําวัตถุรูปรางหลากหลายมาใหผูเรียนทดลองจับ ผูฝ กสอน
วิธี
วิธีการจับหรือกําวัตถุใหถูกวิธีตามรูปรางของวัตถุ เชน กําไวในมือ
หยิบโดยใชนิ้ว 3 นิ้ว
- สามารถใชนิ้วหัวแมมือ รวมกับนิ้ว - นําวัตถุนั้นผูเรียน เชน ลูกปดเล็ก ขนมชิ้นเล็ก มาใหผูเรียนจับ
อื่น ๆ การหยิบดวยปลายนิ้ว
โดยสอนใหเด็กใชนิ้ว หัวแมมือกับนิ้วชี้และนิ้วอื่น ๆ ทีเ่ หลือ
นําวัตถุชิ้นเล็ก ยาว เชน ไมจิ้มฟนมาใหผูเรียนหยิบโดยหยิบดวย
ปลายนิ้ว

ทักษะ

เนื้อหา
-

3. การประสานสัมพันธ
ระหวางตากับมือ

การประสานสัมพันธระหวาง
ตากับมือ

-

4. การเคลือ่ นไหวริมฝปาก

การเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชใน
การพูด

-

ศักยภาพที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
สามารถนําวัตถุและปลอยวัตถุไปยัง - ฝกใหผูเรียนจับหรือกําวัตถุไวกระตุนใหผเู รียนเคลื่อนยายมือ
จุดหมายที่ตองการ
นําวัตถุนั้นปลอยไปยังจุดหมายที่กําหนดไว
สามารถใชตาประสานสัมพันธกบั
- จัดกิจกรรมทีซ่ ับซอนใหผูเรียนทํา เชน การทํากิจกรรมรูปทรง
มือในการทํากิจกรรมทีซ่ ับซอน
หยอดกลอง การตอบล็อกหลายชั้น กระตุนใหผูเรียนทํากิจกรรม
โดยใชมองตามมือตลอดการทํากิจกรรม
สามารถควบคุมการใชริมฝปาก
- ผูฝกจัดสถานการณใหผูเรียนฝกควบคุมการใช ริมฝปากใน
ลักษณะตาง ๆ เชน การปดปาก การเปดปาก การหอปาก การ
ดูด การเปา การเคี้ยว การกลืน

3. ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
ทักษะ
เนื้อหา
1. การชวยเหลือตนเองใน การดื่ม
การปฏิบัตกิ ิจวัตรประจําวัน การรับประทานอาหาร
พื้นฐาน
การแตงกาย

-

2. กิจวัตรประจําวันอื่น ๆ

การขับถาย

-

การทําความสะอาดรางกาย

-

การดูแลอนามัยสวนบุคคล

-

การชวยเหลืองานบาน

-

ศักยภาพที่คาดหวัง
สามารถดื่มนมหรือน้ําไดดวยตนเอง

แนวการจัดกิจกรรม
- นําแกวน้ํามาแลวชวยประคองมือใหจับแกวเพื่อยกแกวขึ้นดืม
่
เองได
สามารถ รับประทานไดดวยตนเอง - ฝกใหผูเรียนจับชอนสอมตักอาหารเขาปากดวยตนเองโดย
อยางถูกวิธี
ไมหกเลอะเทอะ
สามารถแตงกายอยางถูกตาม
- ฝกใหผูเรียนถอด – ใสเสื้อผาดวยตนเอง แลวฝกใสเสื้อผา
กาลเทศะ
แบบตาง ๆ
- ฝกใหผูเรียนแตงกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ
สามารถขับถายไดดวยตนเอง
- ฝกใหผูเรียนใชหองน้ําในการขับถาย
- ฝกใหผูเรียนใหรูจกั ทําความสะอาดหลังขับถาย การทําความ
สะอาดหองน้ํา
สามารถทําความสะอาดรางกาย ได - ฝกใหผูเรียนทําความสะอาดรางกาย อาบน้ํา เช็ดตัว
ดวยตนเอง
ดวยตนเอง
สามารถจัดการ ดูแลสุขภาพสวน - ฝกใหผูเรียนรูจ ักการดูแลสุขภาพ อนามัยไดถูกสุขลักษณะ
ตนไดถูกสุขลักษณะ
รับผิดชอบงานบานงาย ๆ ได
- สรางสถานการณจําลองโดยฝกใหผเู รียนทํางานบานงาย ๆ เชน
ทําความสะอาดบาน ทําความสะอาดเสื้อผา ลางจาน เปนตน

ทักษะ

เนื้อหา
การเดินทางไปในที่ตาง ๆ

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถเดินทางไปในที่ตาง ๆ ได
ดวยตนเอง

การซื้อของ

-

สามารถซื้อของไดดวยตนเอง

การใชบริการสาธารณะ

-

สามารถใชบริการสาธารณะไดดวย
ตนเอง

แนวการจัดกิจกรรม
- ฝกใหผูเรียนรูจ ักการใชบริการรถสาธารณะ
- ฝกใหผูเรียนรูจ ักการเดินทางไปยังสถานทีท
่ ี่คุนเคยดวยตนเอง
กอนแลวฝกใหเดินทางไปในที่ตาง ๆ
- ฝกใหผูเรียนรูจ ักการใชจายเงินในการซื้อของ เชน ฝกซื้อของ
ที่รานคา
- ฝกใหผูเรียนรูจ ักการใชบริการสาธารณะ เชน โทรศัพท
หองน้ําสาธารณะ

4. ทักษะภาษาและการสื่อสาร
ทักษะ
เนื้อหา
1. การรับรูและเขาใจภาษา การรับรูเ สียง
การรับรูส ีหนา ทาทาง
การรับรูคําพูด
2. การแสดงออกทางภาษา การแสดงสีหนา หรือทาทาง
การสือ่ สารโดยการใชรูปภาพ
สัญญาณ สัญลักษณ
การพูด
การบอกขอมูลสวนตัว

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถรับรูแหลงของเสียงและ
ตอบสนองไดเหมาะสม
- สามารถเขาใจภาษาทาทางทีผ่ ูอื่น
แสดงและตอบสนองไดเหมาะสม
- สามารถตอบสนองตอคําพูดของ
ผูอื่นและตอบสนองไดเหมาะสม
- สามารถแสดงสีหนาหรือทาทาง
สื่อใหผูอื่นเขาใจไดอยางเหมาะสม
- สามารถสื่อสารโดยการใชรูปภาพ
สัญญาณ สัญลักษณไดอยางเหมาะสม
- สามารถแสดงออกโดยการพูดเปน
คําหรือประโยคงาย ๆไดอยางเหมาะสม

แนวการจัดกิจกรรม
- ฝกใหผูเรียนฟงเสียง เชน เสียงพูด เสียงน้ําไหล เสียงกริง่
โทรศัพท และฝกใหแสดงการตอบสนองทีเ่ หมาะสม
- ฝกใหผูเรียนรับรูส ห
ี นา ทาทาง เชน เมื่อครูกวักมือผูเ รียน
สามารถหันศีรษะมองตามครูได
- ฝกใหผูเรียนปฏิบัติตามคําพูดของผูอื่น

- บอกอายุและเพศของตนเอง

- ผูสอนสอนผูเรียนอยางสม่ําเสมอในเรื่องเพศและอายุของตนเอง
โดยอาจจําลองสถานการณพูดโตตอบสอบถามนักเรียน
- เมื่อผูปกครองมาสงผูเรียนผูสอนสอนใหผเู รียนเรียกชื่อพอและแม
ของตนเองและอาจสอนจากภาพถาย โดยสอนอยางสม่ําเสมอให
ผูเรียนจําได

- บอกชื่อพอและแมของตนเอง

ฝกใหผูเรียนแสดง สีหนา ทาทาง เพือ่ สื่อสารกับผูอื่น เชน
ปวดทองเอามือแตะที่ทอง
- ฝกใหผูเรียนใชสื่อสารโดยการใชรป
ู ภาพ โดยใหชี้ภาพเพื่อ
แทนการพูดบอกสิ่งที่ตอ งการ (วิธีการสอนแบบ PECS)
- ฝกใหผูเรียนพูดคําสั้น ๆ เชน กิน ไป นม หรือบอกชื่อสิ่งของ
- ฝกใหผูเรียนพูดประโยคงาย ๆ เชน หนูหิวขาว
-

5. ทักษะสังคม
ทักษะ
1. การปฏิบัติตน
ในสังคม

เนื้อหา
การแสดงความตองการ
การมีปฏิสัมพันธกบั ผูอ ื่น

การเลน

การปฏิบัติตามกติกาของ
สังคม

ศักยภาพที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
- สามารถรองขอในสิ่งที่ตองการ
- ฝกใหผูเรียนบอกความตองการของตนเองโดยการบอกหรือชี้
หรือปฏิเสธในสิ่งที่ไมตอ งการ
ความตองการของตนเองจากรูปภาพ
- แสดงการทักทายกับผูอื่นไดอยาง
- ฝกใหผูเรียนทํากิจกรรมการไหวและการทักทายตาม
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ
สถานการณตาง ๆ
- แสดงการขอโทษ ขอบคุณไดอยาง - ฝกใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติ เชน การไดรับสิง่ ของ ควร
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ
ขอบคุณอยางไร และถาทําผิดควรจะขอโทษอยางไร จึงจะ
เหมาะสมกับสถานการณ
- สามารถเลนกับผูอื่นไดอยาง
- จัดกิจกรรมทีเ่ อื้อใหทํากิจกรรมที่เลนกับผูอื่น เชน การสงบอล
เหมาะสม
การเลนเกมส
- สามารถเลนกับผูอื่นไดตามกติกา
- การทํากิจกรรมรวมกัน เชน การผลัดเปลี่ยนของเลน การรูจัก
รอของเลนจากเพื่อน การแบงปนของเลนใหเพื่อน
- สามารถปฏิบัติตามกติกาของสังคม - ฝกใหผูเรียนปฏิบัติตามกติกาโดยการวางเงื่อนไขใหสิ่ง
ไดอยางเหมาะสม
เสริมแรงเมื่อปฏิบัติตามกติกาของสังคมได

6. ทักษะดานสติปญญา
ทักษะ
1. พัฒนาทักษะความคิด
รวบยอด

เนื้อหา
เกี่ยวกับตนเอง
การจําแนกแยกแยะ
- เกี่ยวกับบุคคล
- เสียงบุคคลที่คุนเคย
- ใบหนาของบุคคลที่คุนเคย
- สิ่งของที่คุนเคย
- สี
- ขนาด
- รูปทรง
การเปรียบเทียบ
- ขนาดเล็ก
- น้ําหนัก
- อุณหภูมิ
- พื้นผิว
- จํานวน

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถบอกชื่อและหนาที่ของ
อวัยวะตาง ๆ ได
- สามารถจําแนกและบอกชื่อบุคคล
ที่คุนเคยได
- สามารถจําแนกและบอกชื่อ
เกี่ยวกับสิ่งของที่คุนเคยได
- สามารถจําแนกและบอกชื่อ
สีตาง ๆได
- สามารถจําแนกและบอกชื่อขนาด
ตาง ๆ ได
- สามารถจําแนกและบอกรูปทรง
ตางๆได
- สามารถเปรียบเทียบขนาด
น้ําหนัก อุณหภูมิ จํานวน พื้นผิว
ฯลฯ

แนวการจัดกิจกรรม
- ฝกใหผูเรียนชี้อวัยวะตางๆ ของรางกาย 10 -12 แหงพรอมกับ
บอกชื่อสิง่ ที่ชี้
- ฝกใหผูเรียนดูรป
ู ภาพและบอกชื่อจากรูปภาพบุคคลใน
ครอบครัวฝกใหผูเรียนดูรปู ภาพและบอกภาพทีเ่ ห็น
- ฝกใหผูเรียนจับคูภาพ สี สิ่งของพรอมกับบอกชี้
- ฝกใหผูเรียนดูสงิ่ ของที่มีขนาดตางกัน 3 ขนาดและใหบอกวามี
ขนาดอยางไร
- ฝกใหผูเรียนดูรป
ู ทรง และบอกเมื่อครูถาม

ฝกใหผูเรียนเปรียบเทียบขนาด น้ําหนัก อุณหภูมิ จํานวน
พื้นผิว โดยใชอุปกรณ เชน ปรอทวัดอุณหภูมิ ตาชั่ง
-

ทักษะ

เนื้อหา
การจับคู
- สิ่งของ
- ภาพ
- สัญลักษณ
การจัดหมวดหมู
- คน
- สัตว
- สิ่งของ
- พืช
ความสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ

2. การเตรียมความพรอม
การอาน

การเตรียมความพรอมการ
อาน

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถจับคูส ิ่งของ ภาพ
สัญลักษณ

แนวการจัดกิจกรรม
- ฝกใหผูเรียนจับคูโดยใชเกมส โดมิโนรูปภาพ ของใช
สัญลักษณตาง ๆ เชน ตัวเลข พยัญชนะ A-Z เปนตน

สามารถจัดหมวดหมูคน สัตว
สิ่งของ พืช

-

สามารถใชสงิ่ ของไดอยางสัมพันธ
กันและเหมาะสมกับหนาที่
- สามารถจําแนกพยัญชนะ – สระ
วรรณยุกต

-

-

สามารถออกเสียงพยัญชนะ – สระ
วรรณยุกต
- สามารถอานพยัญชนะ – สระ
วรรณยุกต
-

-

สามารถอานภาษาอังกฤษ

ฝกใหผูเรียนจัดหมวดหมูของรูปภาพตามหมวดหมูคน สัตว
สิ่งของ พืช
ฝกใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการใชสิ่งของ เชน
การทําความสะอาดรางกายโดยใหใชสงิ่ ของใหสมั พันธกัน
- ฝกใหผูเรียนจําแนกพยัญชนะทีม
่ ีลกั ษณะคลายกัน เชน ก ถ
ภ พ ผ ฝ ฟ เปนตน
- ฝกใหผูเรียนจําแนกสระ เชน สระ - ะ , สระ -า
- ฝกใหผูเรียนจําแนกวรรณยุกต
- ฝกใหผูเรียนอานออกเสียงพยัญชนะไทย 44 ตัว
- ฝกใหผูเรียนอานออกเสียงสระและ วรรณยุกต
- ฝกใหผูเรียนอานพยัญชนะตามบัตรภาพ บัตรคํา
- ฝกใหผูเรียนอานสระเสียงสั้น - เสียงยาว
- ฝกใหผูเรียนอานวรรณยุกต สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
- ฝกใหผูเรียนอานภาษาอังกฤษ A-Z
- ฝกใหผูเรียนอานภาษาอังกฤษทีเ่ ปนคําแปล
- เชน A-Ant มด , B – Bird นก เปนตน

ทักษะ
3. การเตรียมความพรอม
การเขียน

4. การเตรียมความพรอม
ทางคณิตศาสตร

เนื้อหา
การเตรียมความพรอมการ
เขียน

การเตรียมความพรอมทาง
คณิตศาสตร

-

ศักยภาพที่คาดหวัง
สามารถเขียนเสนพื้นฐานได

-

สามารถเขียนพยัญชนะ - สระ

-

สามารถอานภาษาอังกฤษ
สามารถนับจํานวนนับได

-

สามารถรูคาของจํานวนนับได

-

สามารถอานสัญลักษณตัวเลขได

-

สามารถเขียนตัวเลขได

สามารถบวก ลบ คูณและหาร
งายๆได
-

5. การเขาใจ วิเคราะห
และแกไขปญหา

การเขาใจ วิเคราะหและ
แกไขปญหา

สามารถแกไขปญหาใน
ชีวิตประจําวันได
-

แนวการจัดกิจกรรม
- ฝกใหผูเรียนเขียนเสนพื้นฐาน เชน เสนตรง เสนโคง เสนหยัก
ลูกศร เปนตน
- ฝกใหผูเรียนเขียนพยัญชนะไทย ก - ฮ
- ตามรอยประ ตามแบบ และเขียนดวยตนเอง
- ฝกใหผูเรียนอานภาษาอังกฤษใหถูกวิธี
- ฝกใหผูเรียนนับเลขโดยใชนิ้วมือ
- ฝกใหผูเรียนนับเลขตามจํานวนนับ
- ฝกใหผูเรียนนับเลขตามจํานวนสิง่ ของ
- ฝกใหผูเรียนบอกคาจํานวนของสิ่ง
- ฝกใหผูเรียนดูรป
ู ภาพสัญลักษณพรอมกับใหนับและบอก
สัญลักษณตัวเลข
- ฝกใหผูเรียนเขียนตัวเลขตามรอยประ
- ฝกใหผูเรียนเขียนตัวเลขตามแบบ
- ฝกใหผูเรียนเขียนตัวเลขที่แขนหรือกลางอากาศ
- ฝกใหผูเรียนแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรการบวก ลบ คูณ
และหารงาย ๆ เชน บวกลบเลขไมเกินหลักสิบ ,การทดเลขอยาง
งาย , การคูณ การหาร
- ฝกใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
พรอมกับใหแกปญหา เชน ถาทําน้ําหกจะตองทําอยางไร ,
ถาปวดปสสาวะจะทําอยางไร เปนตน

7. ทักษะที่สนองความตองการจําเปนพิเศษ
ทักษะ
1. ความสนใจ

เนื้อหา
การสนใจตอการควบคุม
ตนเองในการทํากิจกรรม

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถควบคุมตนเองในการ นั่ง
เดิน วิ่ง รับประทานอาหาร
ทํากิจกรรมได
การสนใจและตอบสนองคําสั่ง - สามารถหันตามเสียงเรียก
ของผูอื่น
- สามารถฟงคําสัง่ หามหรือ อนุญาต
การสนใจตอสิ่งแวดลอม
รอบตัว

2. การรับรู

รูจักบุคคลในครอบครัว บุคคลที่
เกี่ยวของ และสิง่ ของตางๆ
-

การสนใจตอเหตุการณตางๆ - สามารถบอกเหตุการณที่เกิดขึ้น
รอบตัว
รอบตัวได
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการ - สามารถ ชี้ เลือก หรือบอกสิ่งของ
มอง
ตาง ๆ ที่กําหนด
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการฟง - สามารถชี้ เลือก หรือบอกรูปภาพ
ของเสียงที่ไดยิน
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการ - สามารถชี้ เลือก หรือบอกสิง่ ของที่
สัมผัส
สัมผัส

แนวการจัดกิจกรรม
- ฝกใหผูเรียนทํากิจกรรมโดยเริ่มจากงายไปยาก และเปน
กิจกรรมที่ผเู รียนสนใจ โดยตองใหผูเรียนกิจกรรมจนเสร็จ
จึงจะอนุญาตใหเปลี่ยนกิจกรรมได
- ฝกใหผูเรียนนั่งเกาอี้ตรงขามกับครู เริ่มจาก
- คําสั่งงายๆ เชน กอดอก ยกมือขึ้น เมือ่ ผูเ รียน
- สามารถปฏิบัติตามคําสัง่ ได ก็ใหรางวัล เชน
- กอด กลาวชม ของเลน ขนม เปนตน
- ฝกใหผูเรียนดูรป
ู ภาพบุคคลในครอบครัวบุคคลทีเ่ กี่ยวของ และ
สิ่งของตางๆ แลวถามวาบุคคลหรือสิง่ ของในรูปคืออะไร ถาผูเรียน
พูดไมไดใหใชวิธีการชี้รูปหรือสิง่ ของแทน
- ฝกใหผูเรียนเลาเรื่อง หรือเหตุการณทผี่ านมา หรือไดพบเจอ
ฝกใหผูเรียนใชสิ่งของที่คุนเคย เชน แกวน้ํา ชอน เสื้อ
โดยอาจจะใชสิ่งของจริงแทนรูปภาพ
- สอนจากสิง่ ของจริง เชน กลอง ฉิ่ง นกหวีด โดยฝกใหผูเรียน
รูจักที่ละอยาง หลังจากนั้นใหผูเรียนฟงเสียงโดยไมใหเห็นสิง่ ของ
- ฝกใหผูเรียนจับสิ่งของที่มผี ิวสัมผัสแตกตางกันอยางชัดเจน
เชน ลูกบอลนิ่มๆ กระดาษทราย ไมขนไก
-

ทักษะ

3. การเลียนแบบ

เนื้อหา
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการ
ชิมรส
การรับรูส ิ่งตาง ๆ ดวยการ
ดมกลิ่น
การรับรู สีหนา ทาทาง และ
คําพูด

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถชี้ เลือก หรือบอกสิง่ ของ
ที่ชิมรส
- สามารถชี้ เลือก หรือบอกสิง่ ของ
ของที่ดม
- สามารถแสดงและรับรู สีหนา
ทาทางและคําพูด

การรับรูอารมณ

-

การเลียนแบบคําพูด

-

สามารถรับรูถึงการแสดงอารมณ
โกรธ เสียใจ ดีใจ
การเลียนแบบการเคลื่อนไหว - สามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหว
หลายขั้นตอน

สามารถเลียนแบบคําพูดซับซอน

-

แนวการจัดกิจกรรม
ฝกใหผูเรียนชิมรส โดยรสหวานจากน้ําผึ้ง รสเปรี้ยวจากมะนาว
รสเค็มจากบวย รสขมจากมะระ และรสเผ็ดจากพริก
ฝกใหผูเรียนดมกลิ่นตางๆ เชน กลิ่นหอมจากดอกไม

ฝกใหผูเรียนดูรปู ภาพคนที่แสดงสีหนา
- ตางๆแลวถามผูเรียนวาคนในรูปรูส ึกอยางไร
- ฝกใหเด็กแสดงสีหนาตามอารมณตางๆ
- ฝกใหผูเรียนรับรูอ ารมณโกรธ เสียใจ ดีใจ จากสถานการณ
ตางๆ
- ฝกใหผูเรียนเลียนแบบการเคลือ่ นไหวอยางงายๆ
- ขั้นตอนเดียวกอน เชน ปรบมือ 3 ครั้ง , ยกมือ
- แตะไหล
- เมื่อผูเรียนสามารถเลียนแบบการเคลือ่ นไหว
- อยางงายๆขั้นตอนเดียวไดแลว ใหเพิ่มจํานวนขั้นตอนขึ้น เชน
ทํากิจกรรมจังหวะประกอบเพลง
- ฝกใหผูเรียนดูรป
ู ภาพหรือนิทาน แลวครูเลา
- เรื่องจากรูปภาพหรือนิทาน ใหผเู รียนพูดทวนสิง่ ที่
- ครูเลาใหฟง
-

ทักษะ

เนื้อหา
การเลียนแบบทาทางหรือ
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค
การเลียนแบบการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน

ศักยภาพที่คาดหวัง
- สามารถเลียนแบบ ทาทางหรือ
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค
- สามารถเลียนแบบการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน

แนวการจัดกิจกรรม
- ฝกใหผูเรียนทําตาม ครูในการแสดงทาทางหรือพฤติกรรม
ที่พึงประสงค เชน การไมสงเสียงดัง
- ฝกใหผูเรียนปฏิบัติจริงตามตารางกิจวัตรประจําวัน

แบบประเมินความสามารถพื้นฐานสําหรับบุคคลออทิสติก
(อายุ 4 ป ขึ้นไป)
คําชี้แจงการใชแบบประเมิน
1. แบบประเมินฉบับนี้ เปนการประเมินพัฒนาการสําหรับบุคคลออทิสติก เพื่อใชประเมิน
พัฒนาการของผูเ รียน 6 ดาน คือ ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการ
ชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน ทักษะการรับรูและแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคมทักษะการ
ใชสติปญญาและเตรียมความพรอมทางวิชาการ
2. แบบประเมินฉบับนี้ใชประเมินความสามารถเด็กเปนรายบุคคล
3. แบบประเมินฉบับนี้ใชประเมินความสามารถกอนและหลังการเตรียมความพรอมบุคคล
ออทิสติกที่มารับบริการที่ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบรุ ี
4. เกณฑที่ใชในการประเมิน
0 หมายถึง ทําไมได/ไมยอมทํา
1 หมายถึง ทําไดโดยกระตุนเตือน ทางกาย ทาทาง และทางวาจา
2 หมายถึง ทําไดโดยกระตุนเตือนดวย ทาทางและทางวาจา
3 หมายถึง ทําไดโดยกระตุน เตือนดวยวาจา
4 หมายถึง ทําไดดวยตนเองโดยไมตองชวยเหลือ

แบบประเมินความสามารถพื้นฐานสําหรับบุคคลออทิสติก
( อายุ 4 ป ขึ้นไป)
ชื่อ – สกุล ผูเรียน ………………………………….. ชื่อเลน................อายุ...……… ป….....เดือน
ประเมินวันที่ …………………………………………...................................................................
ผูประเมิน ……………………………………................................................................………....
ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ
ทักษะ
1. การนั่ง

เนื้อหา
การนั่งบนพื้น
การนั่งเกาอี้

2. การยืน
3. การเดิน

การยืน
การเดินดวย
ตนเอง

4. การปนและขึ้น การเดินขึ้น - ลง
ลงบันได
บันได

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถนั่งทรงตัวโดยอิสระและมั่นคง
- สามารถเปลี่ยนทาเพือ่ เตรียมยืน
- สามารถนั่งทรงตัวโดยอิสระและมั่นคง
- สามารถเปลี่ยนทาเพือ่ เตรียมยืน
- สามารถยืนทรงตัวไดเองอยางมั่นคง
- เดินไปขางหนาตอสนเทาบนปลายนิ้ว
ไกล 2 เมตร
- เดินดวยปลายเทาไดไกล 3 เมตร
- เดินบนไมกระดานกวาง 10 ซม.
ได 3 เมตร
- เดินบนเสนตรงกวาง 5 ซม.
ได 3 เมตร
- เดินขึ้นบันไดโดยกาวเทาสลับกันไมพัก
เทาและไมจบั ราว
- เดินลงบันไดโดยกาวเทาสลับกัน ไมพัก
เทาแตจบั ราวบันได
- ถือของและเดินขึ้น – ลง บันไดได

ระดับความสามารถ
4 3 2 1 0

ทักษะ
5. การวิ่ง
6. การกระโดด

7. การใช
กระดานทรงตัว

8. การรับสงลูก
บอล

เนื้อหา
การวิ่ง

พัฒนาการที่คาดหวัง

- สามารถวิ่งไปในทิศทางตางๆ
- สามารถวิ่งผานสิง่ กีดขวางได
การกระโดดเชือก - กระโดดไปขางหนาขามเชือกสูงกวาพื้น
4 ซม. โดยเทาทั้งสองขางถึงพื้นพรอมกัน
การกระโดดไกล - กระโดดไดไกล 30 ซม. โดยเทาทั้ง
สองขางถึงพื้นพรอมกัน
การกระโดดสอง - กระโดดสองเทาพรอมกันลงจากบันได
เทา
ขั้นสุดทายหรือแทนไมสูง 20 ซม.
การกระโดดใน
- กระโดดไปขางซาย – ขวา และถอย
ทิศทางตาง ๆ
หลังไดโดยเทาทัง้ สองไปพรอมกัน
การเดินบน
- เดินไดหนึ่งกาวบนกระดานทรงตัวโดย
กระทานทรงตัว ไมตองชวย
- เดินบนกระดานทรงตัวไปขางหนาโดย
ใชแขนกางออก
- เดินบนกระดานทรงตัวโดยแขนแนบ
ลําตัว
การโยนลูกบอล - โยนลูกบอลขนาดใหญไปไกล 3 เมตร
- โยนลูกบอลขนาดเล็กไปไกล 2 เมตร
การรับลูกบอล
- รับลูกบอลขนาดใหญที่โยนสงมาดวย
แขนและลําตัว
- รับลูกบอลขนาดใหญที่โยนสงมาดวยมือ
ทั้งสองขาง

ระดับความสามารถ
4 3 2 1 0

ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก
ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

1. การมอง

การมอง

- สามารถสบตากับผูอื่น
- สามารถมองสิ่งของที่อยูตรงหนาและ
รับรูรายละเอียด
- สามารถมองวัตถุดานขางซาย-ขวาและ
รับรูรายละเอียด
- สามารถมองวัตถุดานบน-ลางและรับรู
รายละเอียด
- สามารถจับวัตถุหรือสิง่ ของไดอยางถูกวิธี
- สามารถใชนิ้วหัวแมมือ รวมกับนิ้ว
อื่น ๆ การหยิบดวยปลายนิ้ว
- สามารถนําและปลอยวัตถุไปยังจุดหมาย
ที่ตองการ
- สามารถใชตาประสาน สัมพันธกบั มือ
ในการ ทํากิจกรรมทีซ่ ับซอน

2. การใชมือ

การใชมือในการ
กําหรือจับวัตถุ
การนําวัตถุไป
การปลอยวัตถุ

3. การประสาน
สัมพันธระหวาง
ตากับมือ
4. การเคลือ่ นไหว
อวัยวะที่ใชในการ
พูด

การประสาน
สัมพันธระหวาง
ตากับมือ
การเคลื่อนไหว
- สามารถควบคุมริมฝปากไดอยางปกติ
อวัยวะที่ใชในการ
พูด

ระดับความสามารถ
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ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
ทักษะ

เนื้อหา

1. การชวยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันพื้นฐาน

การดื่ม
การรับประทาน
อาหาร
การแตงกาย
การขับถาย
การทําความ
สะอาดรางกาย
การดูแลอนามัย
สวนบุคคล
การชวยเหลืองาน
บาน
การเดินทางไปใน
ที่ตางๆ
การซื้อของ
การใชบริการ
สาธารณะ

2. กิจวัตร
ประจําวันอื่น ๆ

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถดื่มนมหรือน้ําไดดวยตนเอง
- สามารถรับประทานอาหารไดดวย
ตนเองอยางถูกวิธี
- สามารถแตงกายอยางถูกตามกาลเทศะ
- สามารถขับถายไดดวยตนเอง
- สามารถทําความสะอาดรางกาย ไดดวย
ตนเอง
- สามารถจัดการ ดูแลสุขภาพสวนตนได
ถูกสุขลักษณะ
- รับผิดชอบงานบานงายๆได

- สามารถการเดินทางไปในที่ตางๆ ได
ดวยตนเอง
- สามารถซื้อของ ไดดวยตนเอง
- สามารถใชบริการสาธารณะไดดวย
ตนเอง

ระดับความสามารถ
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ทักษะการรับรูและแสดงออกทางภาษา
ทักษะ
1. การรับรูและ
เขาใจภาษา

เนื้อหา
การรับรูเ สียง
การรับรูส ีหนา
ทาทาง
การรับรูคําพูด

2. การแสดงออก การแสดงสีหนา
ทางภาษา
หรือทาทาง
การสือ่ สารโดย
การใชรูปภาพ
สัญญาณ
สัญลักษณ
การพูด
การบอกขอมูล
สวนตัว

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถรับรูแหลงของเสียงและ
ตอบสนองไดอยางเหมาะสม
- สามารถเขาใจภาษาทาทางทีผ่ ูอื่นแสดง
และตอบสนองไดอยางเหมาะสม
- สามารถตอบสนองตอคําพูดของผูอื่น
ไดอยางเหมาะสม
- สามารถแสดงสีหนา หรือทาทาง สื่อ
ใหผูอื่นเขาใจไดอยางเหมาะสม
- สามารถสื่อสารโดยการใชรปู ภาพ
สัญญาณ สัญลักษณไดอยางเหมาะสม
- สามารถแสดงออกโดยการพูดเปนคํา
หรือประโยคไดอยางเหมาะสม
- บอกอายุและเพศของตนเอง
- บอกชื่อพอและแมของตนเอง

ระดับความสามารถ
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ทักษะสังคม
ทักษะ

เนื้อหา

1. การปฏิบัติตน การแสดงความ
ในสังคม
ตองการ
การมีปฏิสัมพันธ
กับผูอ ื่น

การเลน
การปฏิบัติตาม
กติกาของสังคม

พัฒนาการที่คาดหวัง

ระดับความสามารถ
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- สามารถรองขอในสิ่งที่ตองการหรือ
ปฏิเสธในสิง่ ที่ไมตองการ
- สามารถแสดงการทักทายกับผูอื่นได
อยางเหมาะสมกับวัยและสถานการณ
- สามารถแสดงการขอโทษ ขอบคุณได
อยางเหมาะสมกับวัยและสถานการณ
- สามารถเลนกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม
- สามารถเลนกับผูอ ื่นไดตามกติกา
- สามารถปฏิบัติตามกติกาของสังคมได
อยางเหมาะสม

ทักษะทางดานสติปญญา และการเตรียมความพรอมทางวิชาการ
ทักษะ

เนื้อหา

1. พัฒนาทักษะ การเรียนรู
ความคิดรวบยอด เกี่ยวกับตนเอง
การจําแนก
- เกี่ยวกับบุคคล
- เสียงบุคคลที่
คุนเคย
- ใบหนาของ
บุคคลที่คุนเคย
- สิ่งของที่คุนเคย
- สี
- ขนาด
- รูปทรง
ฯลฯ
การเปรียบเทียบ
- ขนาด
- น้ําหนัก
- อุณหภูมิ
- จํานวน - พื้นผิว

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถบอกชื่อและหนาที่ของอวัยวะ
ตาง ๆ ได
- สามารถจําแนกและบอกชื่อบุคคลที่
คุนเคยได
- สามารถจําแนกและบอกชื่อเกี่ยวกับ
สิ่งของที่คุนเคยได
- สามารถจําแนกและบอกชื่อสีตางๆได
- สามารถจําแนกและบอกขนาดตาง ๆได
- สามารถจําแนกและบอกรูปทรงตางๆได

- สามารถเปรียบเทียบ ขนาด น้ําหนัก
อุณหภูมิ จํานวน พื้นผิว ฯลฯ

ระดับความสามารถ
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ทักษะ

2. การเตรียม
ความพรอมการ
อาน

3. การเตรียม
ความพรอมการ
เขียน

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

การจับคู
- สิ่งของ
- ภาพ
- สัญลักษณ
การจัดหมวดหมู
- คน
- สัตว
- สิ่งของ
- พืช
ความสัมพันธของ
สิ่งตางๆ
การเตรียมความ
พรอมการอาน

- สามารถจับคูส ิ่งของภาพหรือสัญลักษณ

การเตรียมความ
พรอมการเขียน

- สามารถจัดหมวดหมู คน สัตว สิ่งของ
และพืช

- สามารถใชสงิ่ ของ ไดอยางสัมพันธกัน
และเหมาะสมกับหนาที่
- สามารถจําแนกพยัญชนะ - สระ
วรรณยุกต
- สามารถออกเสียงพยัญชนะ - สระ
วรรณยุกต
- สามารถอานพยัญชนะ - สระ
วรรณยุกต
- สามารถอานภาษาอังกฤษ
- สามารถเขียนเสนพื้นฐานได
- สามารถเขียนพยัญชนะ - สระ
- สามารถอานภาษาอังกฤษ

ระดับความสามารถ
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ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

4. การเตรียม
ความพรอมทาง
คณิตศาสตร

การเตรียมความ
พรอมทาง
คณิตศาสตร

5. การเขาใจ
วิเคราะห และ
แกไขปญหา

การเขาใจ
วิเคราะห และ
แกไขปญหา

- สามารถนับจํานวนนับได
- สามารถรูคาของจํานวนนับได
- สามารถอานสัญลักษณตัวเลขได
- สามารถเขียนตัวเลขได
- สามารถบวก ลบ คูณ และ หารงาย ๆ
ได
- สามารถแกไขปญหาในชีวิตประจําวันได

ระดับความสามารถ
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ทักษะจําเปนพิเศษสําหรับบุคคลอทิสติก
ทักษะ
1. ความสนใจ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

การควบคุมตนเอง
ในการทํากิจกรรม
การสนใจและ
ตอบสนองคําสัง่
ของผูอื่น
การสนใจตอ
สิ่งแวดลอม
รอบตัว
การสนใจตอ
เหตุการณตาง ๆ
รอบตัว

- สามารถควบคุมตนเองในการ นั่ง เดิน
วิ่ง รับประทานอาหาร ทํากิจกรรมได
- สามารถหันตามเสียงเรียก
- สามารถฟงคําสัง่ หามหรือ อนุญาต
- รูจักบุคคลในครอบครัว บุคคลที่
เกี่ยวของ และสิ่งของตางๆ
- สามารถบอกเหตุการณที่เกิดขึ้น
รอบตัวได

ระดับความสามารถ
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ทักษะ
2. การรับรู

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

การรับรูส ิ่งตาง ๆ
ดวยการมอง
การรับรูสิ่งตาง ๆ
ดวยการฟง
การรับรูสิ่งตาง ๆ
ดวยการสัมผัส
การรับรูสิ่งตาง ๆ
ดวยการชิมรส
การรับรูส ิ่งตาง
ๆ ดวยการดม
กลิ่น
การรับรู สีหนา
ทาทาง และคําพูด
การรับรูอารมณ

- สามารถ ชี้ เลือก หรือบอกสิ่งของ
ตาง ๆ ที่กําหนด
- สามารถชี้ เลือก หรือบอกรูปภาพของ
เสียงที่ไดยิน
- สามารถชี้ เลือก หรือบอกสิง่ ของที่
สัมผัส
- สามารถชี้ เลือก หรือบอกสิง่ ของ
ที่ชิมรส
- สามารถชี้ เลือก หรือบอกสิง่ ของของที่
ดมกลิ่น

- สามารถแสดงและรับรู สีหนา ทาทาง
และคําพูด
- สามารถรับรูถึงการแสดงอารมณโกรธ
เสียใจ ดีใจ
3. การเลียนแบบ การเลียนแบบการ - สามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
- หลายขั้นตอน
การเลียนแบบ
- สามารถเลียนแบบคําพูดซับซอน
คําพูด
การเลียนแบบ
- สามารถเลียนแบบ ทาทางหรือ
ทาทางหรือ
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค
พฤติกรรมที่
พึงประสงค
การเลียนแบบการ - สามารถเลียนแบบการปฏิบัตกิ ิจวัตร
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน
ประจําวัน

ระดับความสามารถ
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การใชแนวทางการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริม่ และพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการใหบ ริก ารชวยเหลือระยะแรกเริ่ม เป นระบบในการใหบ ริ ก ารดา นตางๆ
โดยเร็วที่สุดแกเด็กที่มีความเสี่ยงทุกระดับทันทีตั้งแตแรกเกิดหรือทันทีที่ไดรับการวินิจฉัยหรือประเมิน
คัดกรองวามีความพิการหรือมีความบกพรอง โดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพรอง อายุตั้งแตแรกเกิดถึง
3 ป การใหความชวยเหลือมุงเนนการใหการศึกษากับพอแมและครอบครัว ทั้งนี้มุงพัฒนาเด็กให
ไดรับบริการจากนักวิชาชีพที่หลากหลาย ทั้งดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย การบําบัดรักษา
ตลอดจนปองกันความพิการที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการไปตามขั้ นตอน เชนเดียวกับเด็ก
ทั่วไปหรือใกลเคียงเด็กทั่วไปมากที่สุด สําหรับ เด็กที่พบความพิก ารภายหลัง จะมุง เนนการพัฒ นา
ศักยภาพใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุข โดยอาศัยความรวมมือจากครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งแนวทางการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม มีวิธีการใหบริการชวยเหลือ
ดังตอไปนี้
1. การจัดทําแผนการใหบริการครอบครัว (Individualized Family Service Plan : IFSP)
2. การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP)
การจัดทําแผนการใหบริการครอบครัว
(Individualized Family Service Plan : IFSP)
ความหมาย
แผนบริการเฉพาะครอบครัวมีผูใหความหมายไวหลายทาน สรุปไดดังนี้
- แผนบริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) การจัดทําแผนบริการสําหรับครอบครัวทีม่ ีลูกพิการ
แรกเกิด ถึง 6 ป เปนรายครอบครัว ซึ่งกระบวนการจัดแผนบริการจะตองพิจารณาถึงความตองการ
ตามลําดับความสําคัญของเด็กและครอบครัว การใหบริการจะเปนการทํางานรวมกันระหวาง
ครอบครัว บุคลากรทีท่ ํางานเกี่ยวของ และบุคคลอื่นที่ครอบครัวเห็นวาควรมีสวนรวมในการจัดทํา
แผน ทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับครอบครัวในการดูแล และสงเสริมพัฒนาการของเด็กไดอยาง
ถูกวิธีและเหมาะสมสําหรับแตละครอบครัว
- แผนบริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) เปนเอกสารและแนวทางในการชวยเหลือเด็กที่มี
ความพิการในระยะแรกเริม่ ( Early Intervention) อยางมีประสิทธิภาพโดยเปนกระบวนการที่
ทํางานรวมกันระหวางครอบครัวและผูใหบริการที่เกี่ยวของเพื่อใหไดแผนบริการทีเ่ หมาะสมสําหรับแต
ละครอบครัวซึง่ แผนบริการนี้จะประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริการตางๆ ที่จําเปนในการ
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งขอมูลทีจ่ ะชวยเพิม่ ความสามารถซึ่งแผนบริการนีจ้ ะประกอบดวย
ขอมูลทีจ่ ะชวยเพิ่มความสามารถของครอบครัวในการดูแลหรือสงเสริมพัฒนาการของเด็กอีกดวย
- แผนบริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) กลาววา IFSP เปนการวางแผนบริการทีจ่ ัดทําขึ้น
เพื่ออธิบายเกี่ยวกับ การบริการชวยเหลือในระยะแรกเริม่ สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษอายุ
ต่ํากวา 3 ป เพื่อใหครอบครัวของเด็กทราบวาการบริการตาง ๆ ที่ควรจะไดรับมีอะไรบาง มีบุคคล
ใดเกี่ยวของกับการใหบริการ จะสามารถรับบริการไดจากทีใ่ ดและตองใชระยะเวลาในการ
รับบริการนานเทาใด

- แผนบริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) เปนทั้งกระบวนการ และเอกสารที่เปนแนวทางใน
การวางแผนการชวยเหลือพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ป ซึ่งเกิดจาก
การทํางานรวมกันระหวางครอบครัวของเด็กและบุคลากรทีเ่ กี่ยวของ
- แผนบริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) เปนเสมือนแผนที่ในการเดินทาง (Roadmap)
สําหรับเด็กและครอบครัวที่มลี ูกพิการตั้งแตแรกเกิดถึง 3 ป ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวทางของแผน
บริการวามีจุดเริม่ ตนที่ไหน และจะดําเนินการตอไปอยางไร
- แผนบริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) เปนแผนบริการสําหรับชวยเหลือเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษในระยะแรกเริ่มที่มีอายุตงั้ แตแรกเกิดถึง 3 ป รวมถึงเด็กหูหนวกดวย ในแผนบริการ
จะมุงถึงบริการตางๆ ที่มีความจําเปนตอเด็กหูหนวกและครอบครัว ประกอบดวยการบริการเยี่ยม
บาน(Home Visits) การจัดการสอนหรืออบรมภาษามือสําหรับพอแมหรือผูเลี้ยงดูเด็ก บริการตางๆ
จากครูผูสอนเด็กหูหนวก นักตรวจการไดยิน การแกไขการพูด นักจิตวิทยา และบุคลากรอื่นที่
จําเปน
กลาวโดยสรุป แผนบริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) เปนกระบวนการในการวางแผน
จัดทําแผนบริการเฉพาะครอบครัวสําหรับเด็กที่มีความพิการอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 3 ป ซึ่งเปนการ
ทํางานรวมกันระหวางครอบครัว บุคลากรทีเ่ กี่ยวของ และบุคคลอื่นๆ ที่ครอบครัวเห็นวาควรมีสวน
รวมในการจัดทําแผนเพื่อเปนแนวทางสําหรับครอบครัว ในการดูแลและสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
ไดอยางถูกวิธีและเหมาะสมสําหรับเด็กและครอบครัว ในการจัดทําแผนบริการจะพิจารณาถึงความ
ตองการตามลําดับความสําคัญของเด็กและครอบครัว ไดมีการดําเนินการวิจัยเด็กปญญาออนแรกเกิด
ถึง 6 ป พบวาในประเทศไทยยังมีสถานที่ใหบริการชวยเหลือเด็กตัง้ แตระยะแรกเริม่
(Early Intervention) นอย สวนใหญจะใหบริการอยูในโรงพยาบาลและศูนยการศึกษาพิเศษซึ่ง
ในประเทศไทยมีเพียง 13 เขตเทานั้น (คณะกรรมการคัดเลือกและจําแนกคนพิการเพื่อการศึกษา
2543: 16) และครอบครัวของเด็กพิการสวนใหญยงั มีภูมลิ ําเนาที่หางไกลจากสถานที่ใหบริการ
ชวยเหลือเด็กระยะแรกเริม่ มาก อีกทัง้ การศึกษาขั้นตนของเด็กทัว่ ไปในประเทศไทยจะเริ่มตนเมื่อมี
อายุ 4 ป ขึ้นไป แตสําหรับเด็กพิการนั้นจะพบไดวากวาที่ครอบครัวจะนําเด็กมาเขาโรงเรียนเด็ก
อาจมีอายุมากขึ้นแลว จึงทําใหคนพบความพิการเหลานีล้ าชาเปนเหตุใหครอบครัวและเด็กพิการ
เสียโอกาสที่จะไดรับความชวยเหลือในระยะแรกเริม่ ซึง่ จะเปนการนําไปสูการฟนฟูสมรรถภาพทุก ๆ
ดานของเด็กตอไป

หลักการของแผนการใหบริการครอบครัว (Individualized Family Service Plan : IFSP) (Nebraska
Department of Education-Early Development Network , 2002 )
1. แนวคิดเกี่ยวกับการใหครอบครัวเปนศูนยกลางการบริการ (Family Centered Service)
โดยมีหลักการสําคัญประกอบดวย
1.1 มีความเขาใจวาครอบครัวเปนรากฐานที่สําคัญของชีวิต
1.2 เอื้ออํานวยใหเกิดการประสานรวมมือระหวางครอบครัวกับบุคลากรทีเ่ กี่ยวของอยาง
จริงจังไมเฉพาะแตการประสานงานบริการเทานั้น
1.3 มีความซื่อสัตย มีคุณธรรม รูถึงวัฒนธรรม ศาสนาและฐานะทางการเงินของ
ครอบครัว
1.4 เขาใจถึงจุดแข็งและความแตกตางของวิถีชีวิตในแตละครอบครัว
1.5 ครอบครัวไดแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ เพื่อชวยในการตัดสินใจ
1.6 เขาใจพัฒนาการที่จําเปนของเด็กและครอบครัว
1.7 จัดหาบริการตางๆ อยางตอเนือ่ งใหกับครอบครัว
1.8 จัดใหมีบุคลากรทีเ่ กี่ยวของในดานตางๆ ทําการประเมิน รักษา แนะนําบริการอยาง
มีคุณภาพ
1.9 จัดใหมีการบริการชวยเหลือในดานอารมณและดานการเงินใหกบั ครอบครัวเชนเดี่ยวกับ
การใหบริการในดานการศึกษาและทางการแพทย
1.10 สนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายระหวางครอบครัว
1.11 เคารพสิทธิของครอบครัวทีจ่ ะปฏิเสธหรือบอกเลือ่ นบริการที่จัดหาได
1.12 วางแผนใหบริการตาง ๆ ตามลําดับความสําคัญและความตองการของครอบครัว
1.13 การวางแผนบริการตาง ๆ ตองใหมีความยืดหยุน เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแต
ละครอบครัวและใหเกิดประโยชนตอเด็ก
2. ลักษณะของสัมพันธภาพระหวางครอบครัวกับผูเชี่ยวชาญ/บุคลากรในสาขาวิชาชีพตาง ๆ
(Family Professional Relationships)
การจัดทําแผน IFSP จะบรรลุเปาหมายไดนั้น ผูเชี่ยวชาญและครอบครัวจะตองมีเปาหมาย
ในการทํางานรวมกันชวยเหลือกัน ซึ่งการที่จะทํางานรวมกันไดจะตองมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ผลลัพธ
ของเปาหมายที่ไดรวมกันวางแผนไวก็ จะบรรลุถึงความสําเร็จได ผูเชี่ยวชาญจะตองมองครอบครัว
เสมือนผูรวมงาน โดยผูเชี่ยวชาญจะตองใชทักษะในเรื่องการหาความรูใหม ๆ ใชประสบการณที่ผาน
มาเปนพื้นฐานในการที่จะสรางสัมพันธภาพในการทํางานใหเกิดขึ้น
ดังนั้นสัมพันธภาพระหวางครอบครัวกับผูเชี่ยวชาญควรอยูในลักษณะของการใหคําปรึกษา
(Consultant) ที่จะชวยกันหาทางออกในการแกไขปญหาและสงเสริมใหครอบครัวมีความสามารถใน
การแกไขปญหาในอนาคตไดดวยตนเอง
จะเห็ นไดวาลัก ษณะของการใหคําปรึก ษา ชวยเหลือ จะทําใหเ กิดสัม พันธภาพระหวา ง
ครอบครัว ผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรที่เกี่ยวของ ในระดับที่แตกตางกัน ซึ่งการสรางสัม พันธภาพให
เกิดขึ้ นในแตร ะดั บ นั้น ตองขึ้นอยู กับ เวลา ความตั้ง ใจ การใหค วามไววางใจกั นของผูเ ชี่ย วชาญ
ครอบครัว ที่จะพยายามสรางสัมพันธภาพตอกัน

3. ประสิทธิภาพของทีมแตละรูปแบบ (Effective Team Functioning)
กระบวนการ IFSP จะมีป ระสิท ธิภาพไดก็ตอเมือ สมาชิก คน ทีม มีความเขาใจเกี่ยวกับ
รูปแบบของทีม ซึ่งแบงได 3 ทีม
3.1 Multidisciplinary Team เปนกลุมบุคลากรที่เกี่ยวของในสาขาวิชาดานตาง ๆ ที่จะทํา
ใหการบริการโดยตรงตอครอบครัวแบบตางคนตางใหบริการ ซึ่งมักจะไมมีคอยมีการประสานงานหรือ
ปรึกษาหารือบุคคลอื่น ๆ
3.2 Interdisciplinary Team เปนกลุมบุคลากรที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพดานตาง ๆ ที่จะ
ทํางานแบบแยกสวนกัน มีความเชี่ยวชาญตางกัน แตจะมีบุคคลหนึ่งมีบทบาทในการประสานงาน โดย
จัดตั้งเปนกลุมทํางานและมีการพบปะประชุมกับครอบครัวเพื่อใหผูบริการไดรับประโยชนสูงสุดลด
ความซ้ําซอนในการทํางานและใหความสําคัญตอลําดับการใหบริการ ขอเสียครอบครัวอาจจะรูสึกเปน
ภาระหนักในการรับบริการจากหลาย ๆ คน
3.3 Transdiciplinary Team เปนกลุมบุคลากรที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพดานตาง ๆ ที่
จะทํางานรวมกันไมเฉพาะการแลกเปลี่ยนขอมูล แตรวมไปถึงบทบาทและความสัมพันธที่จะนําไปสู
การวางเปาหมายรวมกัน มีการพัฒนาขอมูลความรูและทักษะตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนรูปแบบ
ของทีมที่เหมาะสมสําหรับการจัดบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early intervention) เนื่องจาก
สามารถจัดบริการไดโดยตรงกับครอบครัว และเด็กที่มีความตองการในการบริการที่หลากหลายและ
สมาชิกในครอบครัวสามารถรวมกําหนดเปาหมายชัดเจนกับทีมงานได ขอควรระวังสมาชิดในทีมตองมี
ประสบการณในการใหบริการอยางมาก
4. การประสานงานบริการ( Services Coordination )
การประสานงานบริการเปนหัวใจสําคัญของการติดตอกับครอบครัวที่ตองการใชบริการ โดยมี
ผูประสานงานบริการทําหนาที่ประสานงานใหขอมูล สนับสนุนชวยเหลือตามความตองการของ
ครอบครัวเด็กพิการ เพื่อใหครอบครัวของเด็กสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีทิศทาง
การประสานงานบริการมีองคประกอบคือ
4.1 การเยี่ยมครอบครัว เพื่อรวบรวมขอมูล และสรางสัมพันธภาพ
4.2 เอื้ออํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล
4.3 ในการพบกับครอบครัวเปนครั้งแรกจะตองทราบแหลงที่ถูกสงตอมา
4.4 มีการติดตอสื่อสารกับแหลงที่ไดรับการสงตอ และบุคคลอื่น ๆ ที่ครอบครัวตองการอยาง
สม่ําเสมอ
4.5 ระบุความตองการ จุดแข็งตามลําดับความสําคัญ ของครอบครัวตลอดกระบวนการ
4.6 สนับสนุนใหครอบครัวมีความมั่นใจในกระบวนการ IFSP
4.7 ชวยเหลือครอบครัวในการจัดตั้งทีม IFSP
4.8 สนับสนุนใหมีการสื่อสารระหวางครอบครัวกับครอบครัวที่เกี่ยวของอื่นๆ
4.9 ทํางานรวมกับครอบครัวในการพัฒนาจุดแข็งและทักษะที่จําเปนในการชวยเหลือ
เด็กพิการ
4.10 เอื้ออํานวยและสนับสนุนใหครอบครัวมีการพัฒนาทักษะตางๆ
4.11 ปรับปรุงใหขอมูลมีความเปนปจจุบันอยูเสมอ
4.12 พัฒนาและคงไวซึ่งการติดตอสัมพันธกับหนวยงานที่ใหบริการ

4.13 ประสานกับทีม IFSP ในการนําแผนบริการไปปฏิบตั ิและมีการติดตามแผน
4.14 เอื้ออํานวยใหมีการสื่อสารระหวางครอบครัวกับทีม IFSP
4.15 เอื้ออํานวยใหมีการรวมมือกันปญหา
4.16 ชวยปรับปรุงแผน IFSP ใหมีความเหมาะสมกับความตองการของครอบครัว
ในการประสานงานบริการจะมีการพบกับครอบครัวเด็กพิการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
แผนบริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) จะเอื้อประโยชนตอครอบครัวของเด็กที่มีความพิการ
และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการดังนี้
1. IFSP เปนเสมือนแผนที่ ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาเด็กอยางถูกวิธีและเหมาะสม
สําหรับแตละครอบครัว
2. ทําใหครอบครัวทราบวาบริก ารตางๆ ที่จําเปนสําหรับ เด็ก และครอบครัวมีอะไรบาง
สามารถรับ บริก ารไดที่ไหน ใชระยะเวลาในการบริก ารนานเทาใด และจะเริ่ม ตนกระบวนการ
ชวยเหลือเด็กอยางไร
3. IFSP จะชวยเพิ่มความสามารถและความมั่นใจใหแกครอบครัวในการดูแลและกระตุน
พัฒนาการของเด็กอยางไร
4. IFSP จะชวยใหแตละครอบครัว และบุคลากรที่เกี่ยวของไดเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของเด็ก รวมถึงความตองการของเด็ก และครอบครัว
5. IFSP มีลักษณะการทํางานรวมมือกันระหวางครอบครัวและบุคลากรหลายๆ ฝายทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงขอมูล ความคิดเห็น และมีประสบการณที่ เปนประโยชนตอกัน ซึ่งจะทําใหการ
ชวยเหลือเด็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
6. การประชุมวางแผนรวมกันจะชวยตัดขอมูล หรือบริก ารที่ไมจําเปนออกไปจึง ทําให
ครอบครัวไดรับบริก ารที่ตรงกับความตองการมีความเหมาะสมสําหรับ เด็ก และครอบครัวแตล ะ
ครอบครัว
ขั้นตอนกระบวนการจัดทํา IFSP
1. ขั้นตอนการสงตัว (Referral)
เปนขั้นตอนของการสงตอเด็กมาพบผูประสานงานบริการ (Service Coordinator) การสง
ตอตองคํานึงถึง การไดรับความยินยอมจากครอบครัว ประโยชนที่เด็กจะไดรับและตองเปนการดูแล
เด็กที่มีการพัฒนาการลาชา
2. ขั้นตอนพบครอบครัวครั้งแรก (Service Coordinator Assigned and Initial Contact
with family)
เปนขั้นตอนของการพบกันครั้งแรกระหวางผูประสานงานบริการกับครอบครัวซึ่งจะมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูล โดยครอบครัวจะใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาหรือความตองการของครอบครัวและเด็ก
สวนผูป ระสานงานบริการ จะเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม ระยะเวลาในการ
ใหบ ริก าร สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของครอบครัว ขั้นตอนนี้ผูประสานงานบริก ารจะตอง
ดําเนินการภายใน 7 วัน หลังจากไดรับการสงตอ

3. ขั้นตอนการประเมินจากทีมบริการ(Multidisciplinary Team MDT)
เปนขั้นตอนของการประเมินความสามารถ พัฒนาการ ของเด็ก โดยบุคลากรทีเ่ กี่ยวของใน
ดานวิชาชีพตางๆ ดังนี้
- นักศึกษากอนวัยเรียน (ประเมินพัฒนาการทั่วๆ ไป)
- นักจิตวิทยา (ประเมินดานสติปญญา การแกปญหา และความสามารถในการปรับตัว)
- นักแกไขการพูด (ประเมินความสามารถในการสื่อสาร)
- นักกายภาพบําบัด (ประเมินความสามารถในการเคลือ่ นไหว)
- นักกิจกรรมบําบัด (ประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหว การทํากิจวัตรประจําวัน)
- นักตรวจการมองเห็น (ประเมินความสามารถในการมองเห็น)
- นักตรวจการไดยิน (ประเมินความสามารถในการไดยิน)
- พยาบาล (ประเมินสุขภาพทั่วไป)
- แพทย (ประเมินพัฒนาการ)
บุคลากรที่เกี่ยวของจะใชหลักในการประเมิน คือการสังเกตเด็ก การสัมภาษณครอบครัว
และการแปลความหมาย จากขอมูลหรือรายงาน ซึ่งในการตรวจประเมินจะดําเนินการในสถานที่ที่
ครอบครัวสะดวก เชนที่บาน ชุมชน ศูนยบริการทางการศึกษา หรือโรงเรียน
ในการประเมินมีวัตถุประสงคเพื่อ ประเมินความสามารถพัฒนาการและความตองการของ
เด็ก สําหรับใชเปนขอมูลในการจัดหาบริการที่เหมาะสมกับเด็กภายใตกฎหมายที่กําหนด โดยไมเสีย
คาบริการจนเด็กมีอายุครบ 3 ป
4. ขั้นตอนประชุมทีมเบื้องตน (Interim IFSP)
เปนขั้นตอนของการประชุม เบื้องตน โดยบุคลากรที่เกี่ยวของตางๆ ของครอบครัวและ
ผูป ระสานงานบริก ารซึ่งขั้นตอนอาจดําเนินการกอนประเมินความสามารถพัฒ นาการเด็ก เพื่อ
พิจารณาวาเด็กควรจะไดรับ การประเมินอะไรบาง จากใครบางหรือดําเนินการหลังจากประเมิน
ความสามารถ พัฒนาการเด็ก เพื่อเตรียมจัดตั้งทีมตอไป
5. ขั้นตอนชี้แจงการประเมิน (MDT Findings Shared with Family and Verified)
เปนขั้นตอนที่บุคลากรที่เกี่ยวของดานตางๆ ที่ประเมินความสามารถ พัฒนาการเด็กแลวนํา
ผลการประเมินมาชี้แจงใหผูเขารวมประชุมเบื้องตนทราบ เพื่อเปนขอมูลในการแลกเปลี่ยนความ
คิด เห็ น และลงความคิ ด เห็ น โดยบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งในด า นต า งๆ ว า เด็ ก มี ค วามพิ ก าร หรื อ
พัฒนาการลาชา ที่จะเหมาะสมไดรับบริการตามกฎกําหนดหรือไม ถามีความเหมาะสมที่จะไดรับ
บริการก็จะเขาสูขั้นตอนจัดตั้งทีมตอไป
ในกรณี ที่ บุ ค ลากรที่ เ กี่ย วข อ งในด า นต า งๆ ลงความเห็ น ว า เด็ ก ไม มี ค วามพิ ก ารหรื อ มี
พัฒนาการลาชาตามที่กฎหมายกําหนด ผูประสานงานบริการจะดําเนินการสงตอไปยังหนวยงานอื่นที่
ใหบริการตามความตองการของครอบครัว

6. ขั้นตอนจัดตั้งทีม (IFSP Team Established)
เปนขั้นตอนทีผ่ ูประสานงานบริการดําเนินการจัดตัง้ ทีม IFSP ซึ่งประกอบดวย (Namita
Jacob,2001)
6.1 พอแม หรือผูปกครองของเด็ก ซึ่งถือไดวาเปนหัวใจสําคัญในการะบวนการจัดทําแผน
บริการเฉพาะครอบครัว เนื่องจากพอแมจะเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับเด็ก บอกความตองการของเด็ก
และครอบครัวได อีกทั้งพอแมจะมีสวนรวมในการชวยผูประสานงานบริการตัดสินใจวาจะใหบุคคล
เขามามีสวนรวมในแผนการบริการนี้บาง
6.2 สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ที่พอแมพิจารณาวามีสวนรวมในการดูแลหรือพัฒนาเด็ก
6.3 บุคคลอื่ นๆ ที่มีสวนสนับสนุนในการจัดทําแผนบริก ารเฉพาะครอบครัว เชนเพื่อน
หรือครอบครัวอื่นๆ ที่พอแมเด็กพิจารณาวาควรมีสวนรวมในการจัดทําแผนบริการและอยากใหเขา
รวมประชุมดวย
6.4 ผูประสานงานบริการ ซึ่งจะเปนผูรับผิดชอบในการติดตอประสานงานในการจัดทําแผน
บริการเฉพาะครอบครัว
6.5 ผูประเมินความสามารถ พัฒนาการเด็ก
6.6 บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการใหบริการ
7. ขั้นตอนรวบรวมขอมูล (Pre-IFSP Team Assessment)
ขั้นตอนที่ทีม IFSP ทําการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสังเกตเด็ก การสัมภาษณ ครอบครัว
และจากรายงานการประเมินความสามารถ พัฒนาการเด็ก ซึ่งทีม IFSP ควรจะมีความเขาใจใน
ขอมูลดังตอไปนี้
7.1 ระดับความสามารถ พัฒนาการเด็ก
7.2 เขาใจกิจวัตรประจําวันของเด็ก และครอบครัว
7.3 ความสามารถในการดูแลเด็ก ของครอบครัวและผูดูแล
7.4 เขาใจสภาพแวดลอมของเด็กและครอบครัว
7.5 โอกาสในการใชสงิ่ แวดลอมเพื่อการเรียนรู เชน การคลานบนหญา การนัง่ บนกระบะ
ทราย การเลือกเพลง วิดีโอ หรือของเลนเปนตน
7.6 เขาใจปญหาและความตองการของครอบครัว
7.7 เขาใจจุดแข็งและสิ่งที่ชวยสนับสนุนครอบครัวซึ่งจะตองมีความสัมพันธกับปญหาและ
ความตองการ
8. ขั้นตอนประชุมทีม (IFSP Meeting)
เปนขั้นตอนของการประชุม IFSP โดยสถานที่และเวลาในการจัดประชุมนั้นจะขึ้นอยูกับ
ความสะดวกของครอบครัว รวมทั้งภาษาที่ใชในการสื่อสารจะตองเปนภาษาที่เขาใจงายและชัดเจน
สําหรับครอบครัว ในการประชุมจัดทํา IFSP มีขนั้ ตอนดังนี้
8.1 ทีมระบุความตองการของครอบครัวตามลําดับความสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการเด็ก
8.2 ทีมระบุกิจกรรม กิจวัตรประจําวันตางๆ ของครอบครัว
8.3.ทีมทําการรวบรวมขอมูล โดยเริ่มจากการใหความสนใจ ใสใจคําถามของครอบครัวเด็ก
ที่มีความพิการ เกี่ยวกับการกระตุนพัฒนาการเด็ก จากนั้นรวบรวมขอมูลที่สําคัญ เชน ขอมูลการ

ประเมินความสามารถเด็ก แลวสะทอนภาพหรือแสดงใหเ ห็นภาพอยางชัดเจนถึง ความสามารถ
ของเด็ก ความตองการ กิจกรรม เครื่องมืออุปกรณ สภาพแวดลอม ที่จะทําใหเด็กพัฒนาขึ้น
8.3 การกําหนดเปาหมายรวมกันหลังจากประเมินขอมูลตางๆ ที่รวบรวมไวแลวในการ
ประชุมที่จะนําขอมูลเกี่ยวกับความตองการของครอบครัวตามลําดับความสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาการของเด็ก ซึ่งแสดงถึงความคาดหวัง หรือเปาหมายของครอบครัว มาพิจารณารวมกันซึ่ง
เปาหมายที่กําหนดรวมกัน จะเนนไปในเรื่องการเพิ่มความสามารถของครอบครัวในการดูแล หรือ
กระตุนพัฒนาการเด็ก และเนนใหเด็กไดมีสวนรวมการทํากิจกรรมตางๆ มากขึ้น
8.5 การมอบหมายหรือแบงหนาที่รับผิดชอบ หลังจากระบุเ ปาหมายแลว ทีมงานหรือ
บุคคลที่ เ กี่ยวของในการทําแผนบริก ารเฉพาะครอบครัว จะมอบหมาย หรือแบ ง หนา ที่ความ
รับผิดชอบในหารบริการ เพื่อใหแผนบริการดําเนินไปสูจุดหมาย
8.6 ระบุวิธีการนําแผนบริการไปดําเนินการ เชน กิจกรรม หรือของเลนที่จะชวยกระตุน
พัฒนาการเด็ก วิธีที่พอแมจะชวยกระตุนพัฒนาการเด็ก
ในการประชุม IFSP จะดําเนินการภายใน 45 วัน หลัง จากไดรับ การสง ตอมาพบ
ผูประสานงานบริการ
9 . ขั้นตอนเริ่มแผนบริการ (Service Begin)
การเริ่ม ตนบริการตามแผน IFSP จะทําขึ้นภายใน 5 วัน หลังจากไดรับการยินยอมจาก
ครอบครัว ซึ่งครอบครัวสามารถปฏิเสธที่จะไมดําเนินตามแผน ถาหากครอบครัวคิดว าแผนนั้นไม
เหมาะสม
10. ขั้นตอนทดลองแผน (IFSP Reviews)
เปนการทบทวนแผน IFSP เพื่อพิจารณาวาแผนที่นําไปใชมีประสิทธิภาพหรือไม เมื่อนําแผน
บริการไปใชแลวเด็กมีพัฒนาการหรือความกาวหนาตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม วิธีการหรือ
กิจกรรมที่นําไปใชสามารถกระตุนพัฒนาการเด็กไดหรือไม ตองการเปลี่ยนแผน IFSP หรือไม ซึ่งใน
การทบทวนแผนนี้ จะเป นการแลกเปลี่ยนความคิด เห็น เกี่ ยวกับ ความก าวหน าของเด็ก และ
ความก า วหน า หรื อ ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนบริ ก าร เพื่ อ ทบทวนหรื อ ปรั บ ปรุ ง ให แ ผนบริ ก ารมี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมสําหรับแตละครอบครัว โดยจะทําการทบทวนแผนบริการทุกๆ 6
เดือน หรืออาจมีบอยครั้งกวานี้ก็ไดตามความตองการของครอบครัว และตามความเหมาะสม
11. ขั้นตอนออกจากกระบวนการ (Formal Exit)
ครอบครัวอาจจะออกจากกระบวนการ IFSP ดวยเหตุผลดังนี้
11.1 บุคลากรที่เกี่ยวของในดานตางๆ ลงความเห็นวาเด็กไมเหมาะสมกับแผนบริการนี้
11.2 เด็กแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการที่มีความกาวหนามากขึ้น และความลาชาของพัฒนา
การนั้นมีระยะเวลาไมยาวนาน
11.3 ครอบครัวตัดสินใจไมรับบริการตอ
11.4 เด็กมีอายุมากกวา 3 ป ขึ้นไป และตองการรับการบริการอื่นที่ดีขึ้น เชนการสงตอ
ไปรับบริการทางการศึกษา หรือเขาสูโปรแกรมการศึกษารายบุคคล (Individual Education Plan)
เปนตน

องคประกอบของแผนบริการเฉพาะครอบครัว ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
1. ระดับพัฒนาการดานตางๆ ของเด็ก
2. การรวบรวมถึงความตองการของครอบครัว
3. การกําหนดเปาหมาย เกณฑในการวัดผล วิธีการดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนิน
การเพือ่ วัดความกาวหนาของแตละครอบครัว
4. การจัดบริการที่จําเปนในการชวยเหลือระยะแรกเริม่ โดยมีการกําหนดจํานวนครัง้ และ
วิธีการบริการ
5. การจัดบริการที่เหมาะสมกับลักษณะของแตละครอบครัว เชนความเปนอยู วัฒนธรรม
วิถีชีวิตในชุมชน
6. ระบุวันที่เริ่มบริการ และชวงระยะเวลาที่คาดการณไวสําหรับบริการ
7. ระบุชื่อผูประสานงาน (Coordinator)
8. การเตรียมการเพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนแผนบริการในขั้นตอไป เชนการปรับเปลี่ยน
แผนบริการเฉพาะบุคคล ไปสูแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือการปรับเปลี่ยนแผน ไปสู
แผนบริการอื่นที่เหมาะสมตอไป ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มเตรียมการเมื่อเด็กมีอายุตั้งแต 2 ป 6

การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
( Individualized Education Program : IEP)
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP) เปน
แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษคนพิการ ตลอดจน
กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งมี
ขั้นตอนในการจัดทํา ดังนี้
2.1 การรวบรวมขอมูลทั่วไปของเด็กพิการ
- การสัมภาษณ
- การสังเกต
- การรวบรวมเอกสาร ประวัติทั่วไป
2.2 การประเมินคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา
โดยกระบวนการประเมินคัดกรอง สามารถใชแบบทดสอบทางการศึกษา เชน แบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาการศึกษา แบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 หรือแบบประเมิน คัด
กรองของหนวยงานอื่น ๆ เพื่อประมวลขอมูล
2.3 การประเมินความสามารถพื้นฐาน( Based Assessment )
การตรวจสอบและประเมินเด็ก เพื่อคนหาศักยภาพหรือความสามารถที่เปนขอเดนของเด็ก
และทักษะที่เด็กสามารถใชในชีวิตประจําวัน (Functional skill) รวมทั้งคนหาขอดอย ขอบกพรอง
หรือปญหาของเด็ก ทั้งนี้ควรประเมินในหลายสถานการณ เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดในการนําไปจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนการใหบริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) (สําหรับ
เด็กที่มีการประเมินความสามารถพื้นฐานและมีความพรอมใหพิจารณาเขาสูกระบวนการสงตอได)

2.4 องคประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education
Program : IEP)
2.4.1 ขอมูลทั่วไป
2.4.2 ขอมูลทางการศึกษา
2.4.3 การวางแผนการจัดการศึกษา
2.4.4 ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา
2.4.5 คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2.4.6 ความเห็นชอบของบิดา มารดา ผูปกครองหรือผูเ รียน
2.5 การใหบริการดวยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม (Appropriate Intervention
Activities)
ในการจัดกิจกรรมใหเด็กพิการทุกประเภทจะตองคํานึ งถึง กิจกรรมเชนเดียวกับเด็ก ทั่วไป
ในระดับอายุ 4 ปขึ้นไป ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)
ซึ่งประกอบดวยทักษะสําคัญ 6 ดาน ดังนี้
1 ) ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ (Gross Motor Skill)
2 ) ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Skill)
3 ) ทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร (Language/Communication Skill)
4 ) ทักษะทางสังคม (Social Skill)
5 ) ทักษะการชวยเหลือตนเอง (Self - Help Skill)
6 )ทักษะวิชาการ/สติปญ
 ญา (Pre-academic Skill)
สําหรั บ การให บ ริก ารด วยการจั ดกิ จ กรรมที่เ หมาะสม ให ดําเนินการจั ดกิจ กรรมตาม
โครงสรางหลักสูตร และผลการพัฒนาที่คาดหวังของทักษะทั้ง 6 ดาน และทักษะที่จําเปนสําหรับ
เด็กที่มีความบกพรองบางประเภท
2.6 การประเมินความกาวหนา (Re-Assessment)
ในการใหบริการจะตองมีการจดบันทึก และรวบรวมขอมูลจากทุกฝายที่เกี่ยวของ อาจมี
การประชุมเพื่อสรุปความกาวหนาของเด็กแตละคน ตลอดจนมีการรายงานความกาวหนาใหพอแม
ผูเ กี่ยวของ ซึ่ง อาจมีก ารตัดสินใจปรับ ปรุง การใหบ ริการ หรือปรับเปลี่ยนกิจ กรรม โดยมีก าร
ประเมินอยางนอยปละ 2 ครั้ง
2.7 การสงตอและการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ดําเนินการสงตอเด็กพิการไปยังหนวยงานทางการศึกษา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของและ
นิเทศ ติดตาม

หลักการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการและศักยภาพ
ปจจุบันมีการพัฒนาวิธีสอนและเทคนิคการชวยเหลือ สงเสริมพัฒนาการและศักยภาพ
บุคคลออทิสติกหลากหลายวิธี โดยครูหรือผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาบุคคลออทิสติก สามารถ
นํามาใชไดแตตองเลือกใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและความบกพรองของบุคคลออทิสติกแตละคน
ดังจะไดกลาวตัวอยางตอไปนี้
1. วิธที ีส ( TEACCH )
เทคนิคนี้จัดการสอนแบบมีโครงสราง ( Structured teaching ) การสอนที่มีลําดับ
โครงสรางงานเปนขั้นตอนหรือขอตกลงที่เปนระบบ การสอนแบบมโครงสรางตามกระบวนการของ
ทีชประกอบดวย การจัดขั้นตอนใน 3 ประการ คือ การจัดโครงสรา งทางกายภาพ การจัด
ตารางเวลา และการจัดโครงสราง ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการจําปนพิเศษของบุคคล
ออทิสติกแตละบุคคล
การจัดโครงสรางทางกายภาพ คือวิธีการจัดวางและจัดระบบสภาพแวดลอมทางกายภาพ
สําหรับ บุคคลออทิสติก เพื่อใหบุคคลออทิสติกจัดระบบสภาพแวดลอมได บุคคลออทิส ติก รับ รู
ขอบเขตของแตละบริเวณจากสิ่งชี้นําทางกายภาพและจากการเห็นไดอยางชัดเจน ทําใหทราบวาแต
ละบริเวณจะมีการเริ่มตนกิจกรรมและสิ้นสุดกิจกรรม และการจัดการจัดโครงสรางทางกายภาพจะ
ลดความวอกแวกจากการเห็นและการไดยินลงมาก แนวทางการจัดเชน
- จัดพื้นที่สําหรับการเรียนภายในชั้นเรี ยน( Workstation )เปนบริเวณตางๆเชนมุมการ
เรียนเปนกลุม มุมสําหรับทํางานเดี่ยว มุมอาหารวาง มุมเลน มุมโตะทํางานของครู มุมวาง
กระเปา รองเทา เปนตน โดยจัดทําสัญลักษณหรือแถบสีกํากับอยางชัดเจนเพื่อใหบุคคล
ออทิสติกรูขอบเขต
- ครูใหสิ่งชี้นํา ( Cues ) เพื่อชวยใหผูเรียนทํางานไดอยางอิสระ เชนตะกราหลายสี
สําหรับแยกสิ่งของ
- ติดภาพบุคคลออทิสติกหรือรูปภาพกิจกรรมตางๆเพื่อใหรูวาตองการใหทําอะไร เชนรูป
กําลังนั่งเลนของเลน แสดงวาพื้นที่ในบริเวณนี้ใชในการเลน รูปกระเปาและมีรูปภาพของบุคคล
ออทิสติกติดไวแสดงวาเปนทีว่ างกระเปาของบุคคลนั้น
การจัดตารางเวลา คือการลําดับ กิจกรรมในแตละวันโดยมีก ารจัดทําสําหรับกลุมและ
สําหรับแตละบุคคลที่จะชวยใหบุคคลออทิสติกเขาใจความคาดหวังที่จะใหเขาทําอะไร รูกิจกรรมในแต
ละวัน เพื่อชวยใหบุคคลออทิสติกพรอมจะเปลี่ยนไปทํากิจกรรมใหมไดเมื่อถึงเวลาและสามารถดําเนิน
กิจกรรมตามลําดับขั้นและเวลาไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ตัวอยางการจัดตารางเวลา
08.00 น. มาถึงโรงเรียน วางกระเปา ทักทายครู/เพื่อน
09.00 น . ฝกกลามเนื้อมัดเล็ก
10.30 น. รับประทานอาหารวางง/ฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน/ฝกทักษะการชวยเหลือตนเอง/แปรงฟน
12.45 น. เลนอิสระ

13.30 น. เรียนดนตรี/ศิลปะ
14.00 น. ฝกทักษะการผสมสานประสาทสัมผัส/การเคลื่อนไหว/การทรงตัว
15.00 น. เลิกเรียน
การจัดโครงสรางงาน (structured work) หมายถึง การจัดลําดับขั้นตอนในการสอน
อยางเปนระบบวาจะสอนใหผูเรียนทําอะไรกอนหลังซึ่งอาจเปนงานที่ครูมอบใหผูเรียนทําเปนการบาน
หรืองานในชั่งโมงเรียนก็ได เชน การสอนใหผูเรียนแตงตัว ( การสวมเสื้อผา ) ใหเอาชุดชั้นในวางอยู
ในลําดับแรก ตามดวยเสื้อ กางเกง ถุงเทาและรองเทา ใหผูเรียนหยิบใสตามลําดับ
2. เพ็คส ( PECS )
PECS ยอมาจาก Picture Exchange Communication System เปนการสอน
การสื่อสารเด็ก ออทิส ติก โดยใชภาพ สัญ ลัก ษณ ตางๆโดยเนนใหเ ด็ก สามารถสื่อสารกับ ผูอื่นใน
ชีวิตประจําวันได วิธเี พ็คส ( PECS ) แบงออกเปน 5 ขั้นตอน โดยครูจะตองสอนตามลําดับ
ขัน้ ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ( Phase ) การแลกเปลี่ยนสิ่งของ
ขั้นตอนที่ 2 การขยายระยะเวลาใหยาวขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 การจําแนกภาพ
ขั้นตอนที่ 4 โครงสรางประโยค
ขั้นตอนที่ 5 การตอบสนองความตองการของเด็ก
3. ฟลอรไทม ( Floor Time)
เทคนิคฟลอรไทม ( Floor Time) เปนการพัฒนาเด็กออทิสติกระดับอนุบาลดวยการ
เลน()เทคนิคนี้เปนการพัฒนาความสัมพันธและความพอใจ ออกแบบการเลนใหสอดคลองกับระดับ
พัฒนาการและลักษณะเฉพาะบุคคลโดยเชื่อวาหากเด็ก ออทิส ติกไดรับการฝกใหมีปฏิสัมพันธที่นา
พอใจเด็กก็จะพัฒนาสติปญญาและความงอกงามทางอารมณไปไดพรอมๆกัน เทคนิคนี้ทําใหเด็ก
เรียนรูทักษะหลายทักษะ ซึ่งเปนพื้นฐานของพัฒนาการโดยผานการเลน มีผูใหญรวมในการเลนและ
แกไขความบกพรองที่เปนอุปสรรขัดขวางการเลนที่มีประโยชนตอพัฒนาการ
กิจกรรมฟลอรไทม มี 5 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การสังเกต (observation) การสัง เกตพฤติก รรมของเด็ก ขณะเล นโดยมี
เปาหมายสําคัญคือสังเกตวาเด็กมีความสนใจตอสิ่งแวดลอมรอบขางมากนอยเพียงใด และเขาใจในสิ่ง
ที่ดําเนินไปรอบตัวหรือไมเพียงใดเพื่อจะใหรูวาจะเขาหาเด็กไดอยางไร
ขั้ นที่ 2 เข า หาเด็ ก และเป ด วงจรสื่ อ สาร (approach - open circle of
communication) ครูเขาหาเด็ก และรวมกิจกรรม พรอมทั้ง พยายามสรางอารมณรวมใหอยูใน
ระดับเดียวกับเด็ก อาจนั่งลงใกล ๆ และเลนกับเด็ก เริ่มสื่อสารโดยอาจใชสีหนา ทาทาง ภาษากาย
หรือภาษาพูดก็ได ใชสิ่งของ ของเลน หรือกิจกรรมที่เด็กสนใจ
ขั้นที่ 3 คลอยตามเด็ก (follow the child’s lead) ครูจะตองพยายามคลอยตามเด็ก
โดยไมสั่งหรือจับมือใหเด็กทํา แตคลอยตามในสิ่งที่เด็กพูดและสิ่งที่เด็กทํา โดยใหเด็กเปนผูนําในการ
เลนเด็กจะเปนคนตนคิดในการเลนวา เด็กจะเลนอยางไร เลนอะไรกอน ครูจะตองคลอยตาม

ขั้นที่ 4. ยืดและขยายการเลน (extend and expand play) ในขั้นนี้ครูพยายามยืดและ
ขยายการเลนและการสื่อสารใหนานขึ้นและหลากหลายขึ้นโดยไมแทรกแซงการละเลนของเด็ก ครูเปน
ฝายเลนตาม
ขั้นที่ 5 ปดวงจรสื่อสาร(child closes the circle of communication) เปนการ
สิ้นสุดเรื่องที่สื่อสารกันเมื่อครูเริ่ม สื่อสารกับ เด็ก เช น ครูยิ้มให เด็กยิ้มตอบ นั่น คือจบ 1 วงจร
สื่อสาร
4. การวิเคราะหพฤติกรรมประยุกต ( Applied Behavior Analysis : ABA)
ABA ปนการนําวิธีการปรับพฤติกรรมมาใชในการสอนหรือปรับพฤติกรรมของผูเรียนออทิ
สติก จุดมุงหมายสําคัญของ ABA คือการสรางเสริมพฤติกรรมใหมใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก เชน การ
มองหนา และ/หรือลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลง เชน การทํารายตนเอง
ABA ประกอบดวยวิธีการ 3 ขั้นตอน คือ
1.
การประเมินพฤติกรรม ( Behavior Assessment) โดยประเมิน
พฤติกรรมใดของเด็กที่เปนปญหาที่ตองการแกไขและกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และ
กําหนดเสนฐาน ( Baseline) เปนฐานขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กวาเกิดขึ้นบอยเพียงใด มี
ความรุนแรงหรือไม
2. การใหความชวยเหลือ ( Intervention ) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของเด็กโดยใชเทคนิคตางๆเพื่อใหเด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชนแรงเสริมเชิงบวก การ
ชี้แนะ
3. การคงไวซึ่งพฤติกรรม ( Maintenance ) เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงคแลวจําเปนตองใหเด็กแสดงพฤติกรรมนั้นตอเรื่อยๆ
5. การใชประสาทการรับรูรวมกัน (Sensory Integration)
การใชประสาทการรับรูรวมกัน (Sensory Integration) หมายถึงการใชประสาทการรับรู
หลายๆดานรวมกัน ทั้งในดานการสัมผัส การเคลื่อนไหว การใชสวนตางของลําตัว การสายตา
การฟง การลิ้มรส และการดมกลิ่น ซางใชการฝกประสาทสัมผัสการรับรู เพื่อ ลดพฤติกรรมที่ซ้ําๆ
เพิ่มสมาธิ เพิ่มความสามารถ ความยาวนานในการทําสมาธิ ลดความวิตกกังวล
ปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับเด็กเพื่อใหเด็กใชประสาทสัมผัสไดเต็มที่ ฝกใหเขาใจและรับรูสวน
ตางๆของรางกาย การใชอวัยวะการเคลื่อนไหว ทั้งการใชแขน ขา นิ้วมือ กิจกรรมฝกที่ทําใหเด็ก
มีอารมณสงบลง เชน อาบน้ําอุน ยกของหนักๆลากของหนักๆดันของหนักๆ กิจกรรมที่ทําใหเด็ก
รับรูไดดีขึ้น มีความไวตอการรับรู เชน หมุนตัวเร็วๆ

การประเมินผลพัฒนาการหรือศักยภาพ
การประเมินผลพัฒนาการหรือศักยภาพผูเรียน ใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต การ
ใหปฏิบัติจริง เปนตน
การประเมินผลพัฒนาการหรือศักยภาพผูเรียน สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น
แบงออกเปน 3 ระยะ คือ
1. การประเมินผลกอนการฝกพัฒนาการ ใหดําเนินการรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานตางๆ ของ
เด็กและดําเนินการประเมิน เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP)
2. การประเมินผลระหวางการฝกพัฒนาการ เปนการประเมินผลเพื่อติดตามความ กาวหนา
และนําขอมูลมาพิจารณา ปรับปรุง แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP)
3. การประเมินผลหลังการฝกพัฒนาการ เปนการประเมินทักษะ เพื่อดูความกาวหนาของ
พัฒ นาการในลัก ษณะสรุ ป รวม เมื่อสิ้นป ก ารศึก ษาเพื่อพิ จ ารณาสง ตอ เพื่อพั ฒ นาหรื อเขารั บ
การศึกษาในสถานศึกษา

ภาคผนวก

สภาพปญหาและอุปสรรคของครอบครัว
ผูใหขอมูล.............................................................. ชื่อเด็ก..................................................................
วันที่...................../ ....................../ ...................... วันเดือนปเกิด................../..................../..............
ในความคิดของคุณ ลูกคุณเปนเด็กอยางไร ลูกคุณสามารถทําอะไร ไดดี อะไรที่คุณวิตกกังวล
เกี่ยวกับลูกคุณ อะไรเปนสิง่ แรกทีส่ ําคัญที่คุณอยากจะชวยลูกของคุณ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
คุณคิดวาครอบครัวของคุณขณะนี้มีผลกระทบตอลูกอยางไร คุณคิดวาในครอบครัวของคุณมีสงิ่ ดี
อะไรบาง อะไรที่คุณกังวลเกี่ยวกับครอบครัวและอะไรคือความสําคัญทีส่ ุดของครอบครัวที่จะชวย
เด็กของคุณได
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ในขณะนี้คุณไดรับการบริการบําบัด รักษาจากโรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะหที่ใดบางโปรด
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.................................................................................................................................................
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คือ โอกาสของครอบครัวที่จะบอกขอมูลของเด็กและครอบครัว ขอมูลที่ทานใหเราจะถือวาเปน
ความลับและจะไมเปดเผยถาทานไมอนุญาต ขอมูลหนานีค้ วรทําทุกป
แบบประเมินเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
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ถนน....................................ตําบล........................................อําเภอ.......................................
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ภาษาที่ใชในครอบครัว..........................................................................................................
ที่อยูติดตอไดสะดวก..............................................................................................................
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3. สภาพครอบครัว
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การใหบริการแผนบริการเฉพาะครอบครัว
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แนวการจัดกิจกรรม
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ใหบริการ
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เกณฑการประเมินผลพัฒนาการ
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ผูใหบริการ
ผูปกครอง/
ผูเกี่ยวของ

ขอเสนอแนะ

4

เด็กไมตอบสนองหรือทําไมถูก
ผูฝกตองชวยกระตุนเตือน ( ทั้งทางกาย ทาทางและ วาจา ) เด็กจึงทําพฤติกรรมนั้นๆไดถูกตอง
ผูฝกตองชวยกระตุนเตือน ( ทาทางและวาจา ) เด็กจึงทําพฤติกรรมนั้นๆไดถูกตอง
เด็กทําไดเกือบถูก ( ผูฝกชวยบอกเด็กจึงจะได ) เด็กจึงทําพฤติกรรมนั้นๆไดถูกตอง
เด็กทําไดถูกตองดวยตนเองทั้งหมด

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP )
 กอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อสถานศึกษา.............................................. ระดับ..........................สังกัด.........................................
เริ่มใชแผนวันที.่ .............................................สิ้นสุดแผนวันที.่ ..........................................................
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อ- ชื่อสกุล................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน ............................................................
การจดทะเบียนคนพิการ ไมจด ยังไมจด จดแลว ทะเบียนเลขที่ ..............................
วัน/เดือน/ปเกิด.................................อายุ........ ป............ เดือน.............. ศาสนา....................
ประเภทความพิการ................................................ลักษณะ...................................................
ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา................................................................................
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา............................................................................
ชื่อ-ชื่อสกุลผูป กครอง......................................................................
ที่อยูผปู กครองที่ติดตอได บานเลขที.่ .............. ซอย........ หมูที่......... ชื่อหมูบ าน...............
ตําบล................อําเภอ ......................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย. ....................
โทรศัพท ...................................
2 ขอมูลดานการศึกษา
 ไมเคยไดรับการศึกษาบริการทางการศึกษา
 เคยไดรับการศึกษาบริการทางการศึกษา
 ศูนยการศึกษาพิเศษ ................................... ระดับ.............................. พ.ศ. ........
 โรงเรียนเฉพาะความพิการ.............................ระดับ.............................. พ.ศ..........
 โรงเรียนเรียนรวม..........................................ระดับ.............................. พ.ศ. ........
 การศึกษาดานอาชีพ.......................................ระดับ.............................. พ.ศ. .......
 การศึกษานอกระบบ..................................... ระดับ.............................. พ.ศ. .......
 การศึกษาตามอัธยาศัย...................................ระดับ.............................. พ.ศ. ......
 อื่นๆ................................................................ระดับ.............................. พ.ศ. .......

3. การวางแผนการจัดการศึกษา
ระดับความสามารถในปจจุบัน

เปาหมายระยะยาว 1 ป

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
(เปาหมายระยะสั้น)

การประเมินผล

ผูรบั ผิดชอบ

4. ความตองการสิง่ อํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สิ่งทีม่ ีอยูแลว
สิ่งที่ตองการ
ที่
รายการ
รหัส
ผูจัดหา
วิธีการ
ผูจัดหา
วิธีการ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน
รวมจํานวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน
หมายเหตุ
ผูจัดหา
(1) ผูปกครอง
วิธีการ
(1) ขอรับเงินอุดหนุน

จํานวนเงินที่
ขออุดหนุน

รายการ
(2) สถานศึกษา
(2) ขอยืม

บาท (
(3) สถานพยาบาทอื่นๆ
(3) ขอยืมเงิน

)

เหตุผลและ
ความจําเปน

ผูประเมิน

5. คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ชื่อ
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
บิดา/มารดา/ผูปกครอง
ครูประจําชั้น
ครูประจําชั้น
ครูประจําชั้น
ครูประจําชั้น
ครูประจําชั้น

ลายมือชื่อ
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

ประชุมวันที่.....................เดือน...............................พ.ศ. ........................
6. ความเห็นของบิดา มารดา หรือผูปกครอง
การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ฉบับนี้
ขาพเจา

เห็นดวย
ไมเห็นดวย เหตุผล.............................................................
ลงชื่อ..............................................
(.............................................)
บิดา มารดา หรือผูปกครอง
วันที่....... เดือน.....................พ.ศ..............

แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน สําหรับเด็กอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 3 ป
1. ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ
ระดับความสามารถ
ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

1. การ
การเคลื่อนไหว - สามารถยืนแขนในทานอนหงายได
เคลื่อนไหวในทา ในทานอนหงาย - สามารถหันศีรษะไปดานขาง
นอน
- สามารถเตะขาไปมา
การพลิกตัว
- สามารถพลิกตะแคงซายขวา
- สามารถพลิกคว่ําและหงาย
- สามารถยันตัวเพือ่ เตรียม ลุกขึ้นนั่ง
การเคลื่อนไหว - สามารถชันคอขึ้น
ในทานอนคว่ํา
- สามารถคืบไปในทิศทางตาง ๆ

การนั่ง

การนั่งบนพื้น

- สามารถนัง่ ทรงตัวโดยมี ผูชวย
- สามารถนัง่ โดยใชมือยัน
- สามารถนัง่ ทรงตัวเมื่อมีแรงมากระทบจากภายนอก
- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียมยืน

3. การคลาน

การนั่งบนเกาอี้

- สามารถนัง่ ทรงตัวโดยมีผูชวย
- สามารถนัง่ ทรงตัวเมื่อมีแรงมากระทบจากภายนอก
- สามารถเปลีย่ นทาเพื่อเตรียมยืน

การคลาน

-

4. การยืน

การเกาะยืน

-

5. การเดิน

การยืน
การเกาะ
เดินทางราบ

-

การเดินโดย
อิสระ

-

สามารถตั้งคลาน
สามารถคลานไปในทิศทางตาง ๆ
สามารถคลานขึ้นลงบันได
สามารถเกาะยืนโดยใชมือจับทั้งสองขาง
สามารถเกาะยืนโดยใชมือจับขางเดียว
สามารถยืนทรงตัวไดเอง
สามารถเดินโดยมีผูชวย
สามารถเดินเกาะผนัง/ราว
สามารถเดินไดดวยตนเองโดยไมมผี ูชวยหรือ
เครื่องชวย

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

ระดับความสามารถ
ทักษะ

เนื้อหา
การเดินขึ้น - ลง
บันได

พัฒนาการที่คาดหวัง
-

6. การวิ่ง

การวิ่ง

-

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

สามารถเดินขึ้น-ลงบันไดโดยมีการพักเทาและจับราว
บันไดหรือมีคนชวยจับมือ
สามารถเดินขึ้น-ลงบันไดโดยมีการสลับเทาและจับราว
บันไดหรือมีคนชวยจับมือ
สามารถวิง่ ไปในทิศทาง
ตาง ๆ

2. ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก
ระดับความสามารถ
ทักษะ

เนื้อหา

1. การมอง

การจองมอง

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถมองสบตาผูอื่นได
- มองวัตถุเปาหมาย

การมองตาม

2. การใชมือ

การประสาน
สัมพันธระหวาง
ตากับมือ

3. การ
การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
ริมฝปาก
อวัยวะในการพูด
การดูดและการ
เปา
การเคี้ยวและ
การกลืน

-

สามารถจองมองสิ่งของทีอ่ ยูตรงหนา
สามารถจองมองวัตถุดานซาย – ขวา
สามารถจองมองวัตถุ ดานบน – ลาง
สามารถมองตามวัตถุทเี่ คลื่อนที่
สามารถมองหาเมือ่ ของหายไปจากสายตา
สามารถใชตาประสานสัมพันธกบั มือในการทํา
กิจกรรมอยางงาย ๆ

- สามารถกลืนน้ําลายได

-

สามมารถควบคุมการใชรมิ ฝปาก

-

สามารถเคี้ยวและกลืนอาหาร

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

3. ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
ระดับความสามารถ
ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

1. การชวยเหลือ การดื่ม
- สามารถดื่มน้ําและนมไดดวยตนเอง
ตนเองใน
การรับประทาน
- สามารถหยิบจับอาหาร รับประทานอาหารไดเอง
ชีวิตประจําวัน อาหาร
พื้นฐาน
- สามารถใชชอนรับประทานอาหารโดยหกเล็กนอย
การแตงกาย
- สามารถแตงกายโดยมีผูชวยเหลือ
การขับถาย
- สามารถบอกความตองการในการขับถาย
- สามารถขับถายในหองสวม โดยมีผูชวยเหลือ
การทําความ
- สามารถทําความสะอาดรางกาย โดยมีผอู ื่นชวย
สะอาดรางกาย

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

4. การรับรูและการแสดงออกทางภาษา
ระดับความสามารถ
ทักษะ

เนื้อหา

1. การรับรูและ
เขาใจภาษา

การรับรูเ สียง
การรับรูส ีหนา
ทาทาง
การรับรูคําพูด
2.การแสดงออก การแสดงออกสี
ทางภาษา
หนาหรือทาทาง
การสือ่ สารโดย
การใชการ
รูปภาพ
สัญญาณ
สัญลักษณ
การพูด

พัฒนาการที่คาดหวัง

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

- มีการรับรูแหลงของเสียง
- สามารถเขาใจภาษาทาทางและน้ําเสียงที่ผูอื่นแสดง
- สามารถตอบสนองตอคําพูดของผูอื่น
- สามารถแสดง ทาทางสือ่ ใหผอู ื่นเขาใจความตองการ
ของตนเอง
- สามารถสื่อสารโดยการใชรูปภาพ สัญญาณ
สัญลักษณ

- สามารถแสดงออกโดยการพูดเปนคําหรือประโยคงาย
ๆ

5. ทักษะสังคม
ระดับความสามารถ
ทักษะ
การปฎิบัติตนใน
สังคม
การปฎิบัติตนใน
สังคม

เนื้อหา
การแสดงความ
ตองการ
การมีปฎิสัมพันธ
กับผูอ ื่น
การเลน

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถรองขอในสิ่งที่ตองการหรือ ปฎิเสธในสิ่งที่
ไมตองการ
- แสดงการทักทายกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม
- แสดงการขอโทษและขอบคุณ
- สามารถเลนตามลําพังในกลุม เพือ่ นได
- สามารถเลนกับผูอื่นได

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

6. ทักษะดานสติปญญาและเตรียมความพรอมทางวิชาการ
ระดับความสามารถ
ทักษะ

เนื้อหา

1. พัฒนาทักษะ ขอมูลเกี่ยวกับ
ความคิดรวบ
ตนเอง
ยอด
การจําแนก
แยกแยะ
เกี่ยวกับบุคคล
การจําแนก
แยกแยะ
เสียงบุคคลที่
คุนเคย
การจําแนก
แยกแยะ
ใบหนาของบุคคลที่
คุนเคย
การจําแนก
แยกแยะ
สิ่งของที่คุนเคย
การจําแนก
แยกแยะสี
การจําแนก
แยกแยะ
ขนาด
การจําแนก
แยกแยะรูปทรง
การจําแนก
แยกแยะ
อุณหภูมิ
การจําแนก
แยกแยะพื้นผิว
การจับคูสงิ่ ของที่
คุนเคย
การจับคูสี

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถบอกอวัยวะภายนอกงาย ๆ ได
- สามารถจําแนกแยกแยะเกี่ยวกับบุคคล
- สามารถจําแนกแยกแยะเสียงเกี่ยวกับบุคคลที่
คุนเคย

- สามารถจําแนกแยกแยะใบหนาของบุคคลที่คุนเคย

- สามารถแยกสิ่งของที่คุนเคยได
- สามารถแยกสีได
- สามารถแยกขนาดไดถูกตอง
- สามารถแยกรูปทรงได
- สามารถรับรูอุณหภูมริ อน – เย็น
- สามารถรับรูพื้นผิวที่ ขรุขระ กับ ผิวเรียบ
- สามารถจับคูส ิ่งของที่คุนเคย
- สามารถจับคูส ีได

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

ระดับความสามารถ
ทักษะ

เนื้อหา
การจับคูขนาด
การจับคูรปู ทรง

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถจับคูขนาดที่เทากันได
- สามารถจับคูร ูปทรงที่เหมือนกันได

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

แบบประเมินความสามารถพืน้ ฐาน สําหรับเด็กอายุตั้งแต 4 ป ขึ้นไป
1. ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ
ระดับความสามารถ
ทักษะ
1.การนั่ง
การเดิน

การวิ่ง

เนื้อหา
การนั่งบนพื้น

พัฒนาการที่คาดหวัง

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

- สามารถนัง่ ทรงตัวโดยอิสระและมั่นคง

การนั่งเกาอี้
- สามารถนัง่ ทรงตัวโดยอิสระและมั่นคง
การเดินโดย
- สามารถเดินไดดวยตนเองโดยไมมผี ูชวยหรือ
อิสระ
เครื่องชวย
การเดินขึ้น – ลง - สามารถเดินขึ้น ลงบันไดโดยมีการพักเทาและจับราว
บันได
บันไดหรือมีคนชวยจับมือ
- สามารถเดินขึ้น - ลงบันไดโดยมีการสลับเทาและจับ
ราวบันไดหรือมีคนชวยจับมือ
การวิ่ง
- สามารถวิ่งไปในทิศทางตาง ๆ
- สามารถวิ่งผานสิง่ กีดขวางได
2. ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก
ระดับความสามารถ

ทักษะ
1. การมอง

เนื้อหา
การมอง

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถสบตากับผูอ ื่น

- สามารถมองสิ่งของที่อยูตรงหนาและรับรูรายละเอียด
- สามารถมองวัตถุดานขางซาย - ขวาและรับรู
รายละเอียด
- สามารถมองวัตถุดานบน – ลางและรับรูร ายละเอียด
การใชมือ
การใชมือ
- สามารถจับวัตถุหรือสิง่ ของไดอยางถูกวิธี
การใชมือในการ - สามารถใชนิ้วหัวแมมือรวมกับนิ้วอื่น ๆ การหยิบดวย
กําหรือจับวัตถุ
ปลายนิ้ว
การปลอยวาง - สามารถนําวัตถุไปวางยังจุดหมายที่ตองการ
วัตถุ
การประสาน
ประสาทสัมพันธ - สามารถใชตาประสาน สัมพันธกับมือในการทํา
สัมพันธระหวาง ระหวางตากับ
กิจกรรมที่ซบั ซอน
ตากับมือ
มือ
การเคลื่อนไหว สามารถควบคุมริมฝปากไดอยางปกติ

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

ระดับความสามารถ
ทักษะ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

อวัยวะที่ใชใน
การพูด
3. ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
ระดับความสามารถ
ทักษะ
1. การชวยเหลือ
ตนเองในการ
ปฎิบัติกิจวัตร
ประจําวัน
พื้นฐาน

กิจวัตร
ประจําวันอื่น ๆ

เนื้อหา

พัฒนาการที่คาดหวัง

การดื่ม
- สามารถดื่มนมหรือน้ําไดดวยตนเอง
การรับประทาน - สามารถรับประทานอาหารไดดวยตนเองอยางถูกวิธี
อาหาร
การแตงกาย
- สามารถแตงกายอยางถูกตองตามกาละเทศะ
การขับถาย

- สามารถขับถายไดดวยตนเอง

การทําความ
สะอาดรางกาย
การดูแลอนามัย
สวนบุคคล
การชวยเหลือ
งานบาน
การเดินไปในที่
ตาง ๆ
การซื้อของ
การใชบริการ
สาธารณะ

- สามารถทําความสะอาดรางกายไดดวยตนเอง
- สามารถจัดการ ดูแลสุขภาพสวนบุคคลไดถูก
สุขลักษณะ
- รับผิดชอบงานบานงาย ๆได
- สามารถเดินทางไปในที่ตาง ๆไดดวยตนเอง
- สามารถซื้อของไดดวยตนเอง
- สามารถใชบริการสาธารณะไดดวยตนเอง

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

4. การรับรูและการแสดงออกทางภาษา
ระดับความสามารถ
ทักษะ

เนื้อหา

1. การรับรูและ
เขาใจภาษา

การรับรูเ สียง

พัฒนาการที่คาดหวัง

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

- สามารถแปรความหมายของเสียงที่ไดยิน

- สามารถเขาใจภาษาทาทางทีผ่ ูอื่นแสดงและตอบสนอง
ไดอยางเหมาะสม
- สามารถตอบสนองตอคําพูดของผูอื่นไดอยาง
เหมาะสม
การแสดงสีหนา - สามารถแสดงสีหนาหรือทาทาง สื่อใหผอู ื่นเขาใจได
ทาทาง
อยางเหมาะสม

การรับรูส ีหนา
ทาทาง
การรับรูคําพูด
2. การ
แสดงออกทาง
ภาษา

การสือ่ สารโดย
การใชรูปภาพ
สัญญาณ
สัญลักษณ
การพูด

- สามารถสื่อสารโดยการใชรูปภาพ สัญญาณ
สัญลักษณไดอยางเหมาะสม
- สามารถแสดงออกโดยการพูดเปนคํา หรือประโยคได
อยางเหมาะสม

5. ทักษะสังคม
ระดับความสามารถ
ทักษะ

เนื้อหา

การปฏิบัติตนใน การแสดงความ
สังคม
ตองการ
การมีปฎิสัมพันธ
กับผูอ ื่น
การเลน
การปฎิบัติตาม
กติกาของสังคม

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถรองขอในสิ่งที่ตองการ หรือปฎิเสธในสิ่งที่
ไมตองการ
- สามารถแสดงการทักทายกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม
กับวัยและสถานการณ
- สามารถแสดงการขอโทษ ขอบคุณไดอยาง
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ
- สามารถเลนกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม
- สามารถเลนกับผูอื่นไดตามกติกา
- สามารถปฎิบัติตามกติกาของสังคมไดอยาง
เหมาะสม

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

6. ทักษะดานสติปญญาและเตรียมความพรอมทางวิชาการ
ระดับความสามารถ
ทักษะ

เนื้อหา

1. พัฒนาทักษะ เกี่ยวกับตนเอง
ความคิดรวบ
ยอด
การจําแนก
- เกี่ยวกับบุคคล
- เสียงบุคคลที่
คุนเคย
- สิ่งของที่คุนเคย
- สี
- ขนาด
- รูปทรง
การเปรียบเทียบ
- ขนาด
- น้ําหนัก
- อุณหภูมิ
- จํานวน
- พื้นผิว
การจับคู
- สิ่งของ
รูปภาพ
สัญลักษณ

พัฒนาการที่คาดหวัง
- สามารถบอกชื่อและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆได
- สามารถบอกชื่อบุคคลที่คุนเคยได
- สามารถบอกเสียงบุคคลที่คุนเคย
- สามารถจําแนกและบอกชื่อเกี่ยวกับสิ่งของที่
คุนเคย
- สามารถจําแนกและบอกชื่อสี
ตาง ๆได
- สามารถจําแนกและบอกขนาดของวัตถุตาง ๆ ได
- สามารถจําแนกรูปทรง
สามารถเปรียบเทียบขนาดได
- สามารถเปรียบเทียบน้ําหนักได
-

สามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิได
สามารถเปรียบเทียบจํานวนได
สามารถเปรียบเทียบพื้นผิวได
สามารถจับคูส ิ่งของ

- สามารถจับคูร ูปภาพได
- สามารถจับจับคูส ัญลักษณ

การจัดหมวดหมูคน - สามารถจัดหมวดหมู คนสัตว ,สิ่งของ,พืช ได
ความสัมพันธของสิ่ง - สามารถใชสงิ่ ของไดอยางสัมพันธกันและ
ตาง ๆ
เหมาะสมกับหนาที่
การเตรียมความ
- สามารถจําแนกพยัญชนะ – สระ วรรณยุกต
พรอมการอาน
- สามารถออกเสียงพยัญชนะ – สระ วรรณยุกต
- สามารถอานภาษาอังกฤษ
3. การเตรียม การเตรียมความ
- สามารถเขียนเสนพื้นฐานได
ความพรอมการ พรอมการเขียน
- สามารถเขียนพยัญชนะ - สระ
เขียน
- สามารถอานภาษาอังกฤษ

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

ระดับความสามารถ
ทักษะ

เนื้อหา

4. การเตรียม การเตรียมความ
ความพรอมทาง พรอมทาง
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร

พัฒนาการที่คาดหวัง
-

5. การเขาใจ
วิเคราะหและ
แกไขปญหา

การเขาใจ วิเคราะห
และแกไขปญหา

-

สามารถนับจํานวนนับได
สามารถรูคาของจํานวนนับได
สามารถอานสัญลักษณตัวเลขได
สามารถเขียนตัวเลขได
สามารถบวก ลบ คูณและหารงายๆได
สามารถแกไขปญหาในชีวิตประจําวันได

ทําได
เอง

ทําได
แตตอง
ชวยเหลือ

ทํา
ไมได

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP )
 กอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อสถานศึกษา.............................................. ระดับ..........................สังกัด.........................................
เริ่มใชแผนวันที.่ .............................................สิ้นสุดแผนวันที.่ ..........................................................
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อ- ชื่อสกุล................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน ............................................................
การจดทะเบียนคนพิการ ไมจด ยังไมจด จดแลว ทะเบียนเลขที่ ..............................
วัน/เดือน/ปเกิด.................................อายุ........ ป............ เดือน.............. ศาสนา....................
ประเภทความพิการ................................................ลักษณะ...................................................
ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา................................................................................
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา............................................................................
ชื่อ-ชื่อสกุลผูป กครอง......................................................................
ที่อยูผปู กครองที่ติดตอได บานเลขที.่ .............. ซอย........ หมูที่......... ชื่อหมูบ าน...............
ตําบล................อําเภอ ......................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย. ....................
โทรศัพท ...................................
2 ขอมูลดานการศึกษา
 ไมเคยไดรับการศึกษาบริการทางการศึกษา
 เคยไดรับการศึกษาบริการทางการศึกษา
 ศูนยการศึกษาพิเศษ ....................................... ระดับ.............................. พ.ศ. ........
 โรงเรียนเฉพาะความพิการ............................. ระดับ.............................. พ.ศ..........
 โรงเรียนเรียนรวม........................................... ระดับ.............................. พ.ศ. ........
 การศึกษาดานอาชีพ........................................ ระดับ.............................. พ.ศ. .......
 การศึกษานอกระบบ....................................... ระดับ.............................. พ.ศ. .......
 การศึกษาตามอัธยาศัย..................................... ระดับ.............................. พ.ศ. .......
 อื่นๆ................................................................ ระดับ.............................. พ.ศ. .......

3. การวางแผนการจัดการศึกษา
ระดับความสามารถในปจจุบัน

เปาหมายระยะยาว 1 ป

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
(เปาหมายระยะสั้น)

การประเมินผล

ผูรบั ผิดชอบ

4. ความตองการสิง่ อํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สิ่งทีม่ ีอยูแลว
สิ่งที่ตองการ
ที่
รายการ
รหัส
ผูจัดหา
วิธีการ
ผูจัดหา
วิธีการ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน
รวมจํานวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน
หมายเหตุ
ผูจัดหา
(1) ผูปกครอง
วิธีการ
(1) ขอรับเงินอุดหนุน

จํานวนเงินที่
ขออุดหนุน

รายการ
(2) สถานศึกษา
(2) ขอยืม

บาท (
(3) สถานพยาบาทอื่นๆ
(3) ขอยืมเงิน

)

เหตุผลและ
ความจําเปน

ผูประเมิน

5. คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ชื่อ
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
บิดา/มารดา/ผูปกครอง
ครูประจําชั้น
ครูประจําชั้น
ครูประจําชั้น
ครูประจําชั้น
ครูประจําชั้น

ลายมือชื่อ
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

ประชุมวันที่.....................เดือน...............................พ.ศ. ........................
6. ความเห็นของบิดา มารดา หรือผูปกครอง
การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ฉบับนี้
ขาพเจา

เห็นดวย
ไมเห็นดวย เหตุผล.............................................................
ลงชื่อ..............................................
(.............................................)
บิดา มารดา หรือผูป กครอง
วันที่....... เดือน.....................พ.ศ..............

