
หลักการ 
 

 บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการไดยินเปนเหตุให  การ
รับรูเสียงตางๆ ไมชัดเจน มี  2  ประเภท คือ บุคคลหูหนวก และบุคคลหูตึง  โดย บุคคลหูหนวก 
หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการไดยิน  90  เดซิเบล  ข้ึนไป  วัดดวยเสียงบริสุทธ์ิ  ณ ความถ่ี  100 ,  
1000  และ 2000 เฮอรซท  ในหูขางดีกวาเด็กไมสามารถใชการไดยินใหเปนประโยชนเต็ม          
ประสิทธิภาพในการฟง  อาจเปนผูสูญเสียการไดยินมาแตกําเนิดหรือเปนการสูญเสียการไดยินใน
ภายหลังก็ตาม  สวน บุคคลหูตึง  หมายถึง  บุคคลที่สูญเสียการไดยินระหวาง  26 – 89  เดซิเบล    
ในหูขางดีกวา วัดโดยใชเสียบริสุทธ์ิ ความถ่ี 500 ,  1000  และ 2000 เฮอรซท  เปนบุคคลที่สูญเสีย
การไดยินเล็กนอยไปจนถึงการไดยินข้ันรุนแรง    บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีสิทธิที่จะ
ไดรับบริการทางการศึกษาต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการ โดยการสงเสริมพัฒนาการ  ฟนฟู
สมรรถภาพ  การอบรมเลี้ยงดูและเตรียมความพรอมอยางเหมาะสม   เนนการมีสวนรวมในการ
พัฒนาเด็กของครอบครัว ดวยความเขาใจ การยอมรับ และการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม   
ผูเลี้ยงดู   บุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษาพิเศษ หรือนักวิชาชีพที่เกี่ยวของ    ทํา
ใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ   และสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของแตละ
บุคคล โดยมีหลักการดังน้ี 

1. สงเสริมกระบวนการเรียนรู และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ  

2. ยึดหลักการการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพรอม  ฟนฟูสมรรถภาพ      
ต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการ  ทั้งน้ีใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล     และ
วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย 

3. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
4. จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดเต็มศักยภาพอยางมี

ความสุข 
5. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว  ชุมชน  สถานศึกษา  และผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

ในการพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จุดหมาย  
 
 แนวทางการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  สําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทาง             
การไดยิน อายุระหวางแรกเกิด ถึง 3  ป   มุงใหการชวยเหลือ สงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย  
อารมณ   จิตใจ   สังคม  และสติปญญา  ไดเต็มศักยภาพตามความตองการจําเปนพิเศษของแตละ
บุคคล    จึงกําหนดจุดหมายซึ่งมี  คุณลักษณะที่พึงประสงค ดังน้ี 

1.  รางกายเจริญเติบโตและมสีุขนิสัยที่ดี 
2.  กลามเน้ือมัดใหญและกลามเน้ือมัดเล็กแข็งแรง   และใชไดอยางประสานสัมพันธกัน 
3. ราเรงิ แจมใส มีความสุขและมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น 

 4.  ชวยเหลือตนเองไดเต็มศักยภาพ 
 5. สนใจตอการเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว 

6.  เลนและทํากจิกรรมรวมกบัผูอื่นไดอยางมีความสุข 
7.  ใชภาษาสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
สําหรับแนวทางการพฒันาศักยภาพของบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน ของบุคคล

อายุต้ังแต 4 ป ข้ึนไป เปนการใหบริการชวยเหลือทันททีีพ่บความพิการ ซึง่บางคนอาจพิการต้ังแต
กําเนิดหรือพิการภายหลัง โดยสงเสรมิพัฒนาการ  ฟนฟูสมรรถภาพ  และเตรียมความพรอมอยาง
เหมาะสม เพื่อใหบุคคลเหลาน้ันมีพฒันาการทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  
ไดเต็มศักยภาพตามความตองการจําเปนพเิศษของแตละบุคคล เพือ่ใหมีความพรอมในการศึกษาหรือ
เขาสูสงัคมไดตอไป  จึงกําหนดจุดหมายซึ่งมีคุณลกัษณะที่พงึประสงค ดังน้ี 

1.  รางกายเจริญเติบโตและมสีุขนิสัยที่ดี 
2.  กลามเน้ือมัดใหญและกลามเน้ือมัดเล็กแข็งแรง   และใชไดอยางประสานสัมพันธกัน 
3. ราเรงิ แจมใส มีความสุขและมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น 

 4.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 5.  ชวยเหลือตนเองไดเต็มศักยภาพ 
 6. สนใจตอการเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว 

7.  เลนและทํากจิกรรมรวมกบัผูอื่นไดอยางมีความสุข 
8.  ใชภาษาสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

 9. มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
10. มีความสามารถในการดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข และเปนภาระตอคนรอบ
 ขางนอยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม    
 สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน อายุระหวาง แรกเกิด ถึง 3 ป 

 
ท่ี ทักษะ เน้ือหา เวลา 
1. กลามเน้ือมัดใหญ 

      การเตรียมความพรอม
ดานทักษะกลามเน้ือมัดใหญ   
เ ป น ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร
เคลื่อนไหวและการทรงตัว 
สงผลตอการใชกลามเน้ือมัด
ใ ห ญ ไ ด อ ย า ง ป ร ะ ส า น
สัมพันธกัน 

1.  การเคลื่อนไหวในทานอน เชน การพลิก ตะแคงตัว  
 พลิกควํ่าหงาย   การชันคอ   เปนตน 
2.  การน่ัง  เชน  น่ังบนพื้น  น่ังเกาอี้   การทรงตัวใน
 ทาน่ัง  เปนตน   
3.  การคลาน เชน ต้ังคลาน คลานไปขางหนาคลาน
 ไปขางหลงั เปนตน 
4.  การยืน  เชน  การเกาะยืน การยืนดวยตนเอง  
 เปนตน 
5.  การเดิน   เชน  การเดินดวยตนเอง การเดิน
 ข้ึนบันได  เปนตน 
6.  การว่ิง เชน ว่ิงอยูกับที่ ว่ิงไปขางหนา  เปนตน 

  ข้ึนอยูกับอายุ
เ ด็กที่ ดูแลและ
ความแตกต า ง
ระหวา งบุคคล
ของเด็ก 

2. กลามเน้ือมัดเล็ก 
   การเตรียมความพรอม
ดานทักษะกลามเน้ือมัดเล็ก  
เปนความสามารถในการใช
มือ  การประสานสัมพันธ
ระหวางตากับมือ   และการ
เคลื่อนไหวอวัยวะที่ ใช ใน
การพูด 

1. การจองมอง/ การมองตาม 
2. การใชมือในการเอื้อม   การกําหรือจบัวัตถุ       

การนําวัตถุไปยังเปาหมาย  และการปลอยวัตถุ 
3. การประสานสัมพันธระหวางตากับมือ   เชน      

การหยิบจบัวัตถุ   การตอวัตถุ/สิ่งของ  การปน            
การตัด  การขีดเขียน  การวาดภาพ  การระบายสี  
การโยน  การกลิ้ง   เปนตน 

4. การเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชในการพูด   เชน        
การเคลื่อนไหวรมิฝปาก   การดูด/การเปา              
การเค้ียว/การกลืน เปนตน 

ข้ึนอยูกับอายุ
เด็กที่ดูแลและ
ความแตกตาง
ระหวางบุคคล
ของเด็ก 

 
 



 

 
ท่ี ทักษะ เน้ือหา เวลา 
3. การชวยเหลือตนเองใน

ชีวิตประจําวัน  
      เปนทักษะพื้นฐานที่
จํ า เป นในการ ดํารง ชี วิต
สํ า ห รั บ เ ด็ ก ที่ มี ค ว า ม
ตองการจําเปนพิเศษ  ซึ่งมี
พัฒนาการลาชา ควรไดรับ
การฝกใหสามารถชวยเหลือ
ตน เ อ ง      แล ะป ฏิบั ติ
กิจวัตรประจําวันได โดยไม
เปนภาระของครอบครัว
และสังคม 

1.  กิจวัตรประจําวันข้ันพื้นฐาน  
- การด่ืม           

- การรบัประทานอาหาร   
- การแตงกาย  
- การขับถาย  

- การทําความสะอาดรางกาย    
2.  กิจวัตรประจําวันอื่น ๆ  

- การทําความสะอาดบาน     

- การเดินทาง   
-  การซื้อของ    

ข้ึนอยูกับอายุเด็ก
ที่ดูแลและความ
แตกตางระหวาง
บุคคลของเด็ก 

4. การรับรูและแสดงออกทาง
ภาษา 
      การรับรูและแสดงออก
ท า ง ภ า ษ า  มี ค ว า ม       
จํ า เป นในการ ดํารง ชี วิต
ประจําวัน   เพื่อใชในการ
ถายทอดความรูสึก  นึกคิด    
หรื อแสดงออก ถึงความ
เขาใจในการรับรูทางภาษา
และการสื่อสาร 

  
1. การรับรูและเขาใจภาษา 

- การรับรูเสียง  
- การรับรูสีหนา  ทาทาง 
- การรับรูคําพูด 

2. การแสดงออกทางภาษา 
- การแสดงสีหนา  ทาทาง 

- การสื่อสารโดยใชรูปภาพ สัญญาณ สัญลักษณ 
- การพูด  

 

ข้ึนอยูกับอายุเด็ก
ที่ดูแลและความ
แตกตางระหวาง
บุคคลของเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ท่ี ทักษะ เน้ือหา เวลา 
5. ทักษะทางสังคม 

        ในการวางตัว  และ
ปฏิบัติตนกับผูอื่น  เด็กควร
จะไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติตัว  
กั บ ผู ใ ก ล ชิ ด  เ ช น  ค รู  
ผู ป กครอ ง  พ อ แม  ขอ ง 
ตนเองกอน  หลังจากน้ันจึง
รูวิธีที่จะปฏิบัติตัวกับบุคคล
อื่นที่อยูไกลตัวออกไป   ทั้ง
กับเด็กและผูใหญ  ซึ่งจะทํา
ใหเปนที่ยอมรับจากผูอื่น   
เกิดความมั่นใจและกลา
แสดงออก  ทําใหปฏิบัติตัว
อ ยู ใ น สั ง ค ม ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม 

1.  การปฏิบัติตนในสังคม  
- การแสดงความตองการ 
- การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น 
- การเลน 

ข้ึนอยูกับอายุเด็ก
ที่ดูแลและความ
แตกตางระหวาง
บุคคลของเด็ก 

6. ดานสติปญญา 
            เด็กมีความพรอม
ทักษะพื้นฐานทั้ง 5  ดาน 
แลว  เด็กควรจะไดรับการ
พัฒนาความคิด    รวบยอด
ด า น ต า ง ๆ    แ ล ะ ก า ร
แกปญหาในชีวิตประจําวัน      
เพื่อสงตอเขารับการศึกษา
ในระดับที่สูงข้ึนตอไป 

1.  การพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัเรื่องตาง ๆ    
- เกี่ยวกับตนเอง  
- การจําแนกแยกแยะ 

- การเปรียบเทียบ 
- การจบัคู 

- การจัดหมวดหมู  
- ความสัมพันธของสิ่งตางๆ 

ข้ึ น อ ยู กั บ อ า ยุ
เ ด็กที่ ดูแลและ
ความแตกต า ง
ระหวา งบุคคล
ของเด็ก 
 



 

ท่ี ทักษะ เน้ือหา เวลา 
7. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับเด็ก

ท่ีมีความบกพรองทางการ  
ไดยินอายุระหวาง แรกเกิด 
ถึง 3 ป 
1. ทักษะการใชเครือ่ง    
 ชวยฟง 
 
2. ทักษะการฝกฟง 
 
 
 
 
3. ทักษะการฝกพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ทักษะการสื่อสารโดยใช
ภาษามือ 
 

 
 
 
 
1.  การใชเครื่องชวยฟง 
2.  การดูแลรักษาเครื่องชวยฟง 

 
1.  การรบัรูเสียง  มีเสียง/ไมมเีสียง 
2. ทิศทางของเสียง 
3.  การจําแนกเสียง 
4.  ระดับของเสียง  เสียงดัง/เสียงเบา 
 
1. การเตรียมความพรอมในการพูด 

1.1 การบรหิารกลามเน้ือ 
1.2 ทาในการฝกพูด 
1.3 การฝกลมหายใจ 
1.4 การฝกกลั้นหรือกักลมหายใจ 
1.5 การบรหิารลิ้น 
1.6 การฝกเสียงนาสิก 

2. การอานริมฝปาก 
 
1.  ภาษามือที่ใชในชีวิตประจําวัน  เชน  สมาชิกใน
 บาน รางกาย  ยานพาหนะ  สี ผลไม สัตว จํานวน
 นับ    สิ่งของ  เครื่องใช   เปนตน 

 

 



 

พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน อายุระหวางแรกเกิด ถึง 3 ป 

ทักษะกลามเน้ือมัดใหญ 

 
1. ทักษะ    การเคลื่อนไหวในทานอน 
  

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 
1. การเคลื่อนไหวในทานอนหงาย - สามารถย่ืนแขนในทานอนหงาย 

- สามารถหันศีรษะไปดานขาง 
- สามารถเตะขาไปมา 

2. การพลิกตัว - สามารถพลิกตะแคงซายและขวา 
- สามารถพลิกควํ่าและหงาย 

- สามารถยันตัวเพือ่เตรียมลุกข้ึนน่ัง 
3. การเคลื่อนไหวในทานอนควํ่า - สามารถชันคอข้ึน 

- สามารถคืบไปในทิศทางตางๆ  
 
2. ทักษะ    การน่ัง 
  

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 
1. การน่ังบนพื้น - สามารถน่ังทรงตัวโดยมีเครื่องชวย/ผูชวย

สามารถน่ังโดยใชมือยัน 
- สามารถน่ังทรงตัวเมื่อมีแรงกระทบจาก

ภายนอกได 
- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียมยืน 

2. การน่ังเกาอี ้ - สามารถน่ังทรงตัวโดยมีเครื่องชวย/ผูชวย 

- สามารถน่ังทรงตัวเมื่อมีแรงกระทบจาก
ภายนอกได 

- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียมยืน 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ทักษะ    การคลาน  
  

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 
1. การคลาน - สามารถต้ังคลาน 

- สามารถคลานไปในทิศทางตาง ๆ  
- สามารถคลานข้ึน - ลงบันได 
- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียมยืน 

 
4. ทักษะ    การยืน  
  

ท่ี 
เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

1. การเกาะยืน - สามารถเกาะยืนโดยใชมือจับสองขาง 
- สามารถเกาะยืนโดยใชมือจับขางเดียว 

2. การยืน - สามารถยืนทรงตัวไดเอง 

 
5.  ทักษะ    การเดิน 
  

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 
1. การเกาะเดินทางราบ - สามารถเดินโดยผูชวย/ เครื่องชวย 

- สามารถเดินเกาะผนัง/ราว 
2. การเดินโดยอิสระ - สามารถเดินไดดวยตนเองโดยไมมผีูชวยหรอื

เครื่องชวย 
3. การเดินข้ึน - ลงบันได - สามารถเดินข้ึน – ลงบันไดโดยมกีารพักเทา

และจบัราวบันไดหรือมีคนชวยจับมือ 
- สามารถเดินข้ึน – ลงบันไดโดยมกีารสลบัเทา

และจบัราวบันไดหรือมีคนชวยจับมือ 
 
6.  ทักษะ    การว่ิง 
  

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 
1. การว่ิง -  สามารถว่ิงไปในทิศทางตางๆ  

 



 

 

ทักษะกลามเน้ือมัดเล็ก 

 
1.  ทักษะ  การมอง  
  

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 
1 การจองมอง - สามารถสบตากบัผูอื่น 

- สามารถจองมองสิ่งของที่อยูตรงหนา 
- สามารถจองมองวัตถุดานขางซาย-ขวา 

- สามารถจองมองวัตถุดานบน-ลาง 
2 การมองตาม - สามารถมองตามวัตถุทีเ่คลื่อนที ่

- สามารถมองหาเมือ่ของหายไปจากสายตา 
 
2.  ทักษะ การใชมือ 
  

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 
1 การใชมือในการเอื้อม  

กําหรือจับวัตถุ เพื่อนําวัตถุจาก
จุดหน่ึงไปปลอยยังจุดหมาย 

- สามารถเอื้อมมือจบัสิ่งของที่ใกลมือ 
- สามารถจับหรือกําวัตถุไดอยางมั่นคง 
- สามารถนําวัตถุที่จบัไปยังจุดหมาย 

- สามารถปลอยวัตถุทีจุ่ดหมายได 
 
3.  ทักษะ การประสานสัมพันธระหวางตากับมอื 
  

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 
1 การประสานสัมพันธระหวางตา

กับมือ 
 

- สามารถใชตาประสาน สัมพันธกบัมือในการทํา
กิจกรรมอยางงายๆ 

 
4.  ทักษะ การเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชในการพูด 
  

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 
1 การเคลื่อนไหวรมิฝปาก   - สามารถควบคุมการใชปาก  
2 การดูดและการเปา   - สามารถดูดของเหลว  และอาหารหนืดหรอืขน  

- สามารถเปาลมออกจากปาก 
3 การเค้ียวและการกลืน - สามารถเค้ียวและกลืนอาหาร 

 



 

ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 
 
1. ทักษะ   การชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกจิวัตรประจําวันพื้นฐาน 
  

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

1. การด่ืม - สามารถด่ืมนมหรือนํ้าไดดวยตนเอง 

2. 
 

 

การรบัประทานอาหาร 
 
 
 

- สามารถหยิบจับอาหารรับประทานไดดวย  
ตนเอง 

- สามารถใชชอนรบัประทานอาหารโดยหก 
เล็กนอย 

3. การแตงกาย - สามารถแตงกาย  โดยมีผูอื่นชวยเหลือ 

4. การขับถาย - สามารถบอกความตองการในการขับถาย 
- สามารถขับถายในหองสวม โดยมผีูชวยเหลอื 

5.  การทําความสะอาดรางกาย - สามารถทําความสะอาดรางกาย  โดยมีผูอื่น
ชวย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ทักษะการรับรูและแสดงออกทางภาษา 
1.  ทักษะ   การรบัรูและเขาใจภาษา 
  

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

1. การรบัรูเสียง - มีการรับรูแหลงของเสียง 

2. การรบัรูสีหนา  ทาทาง - สามารถเขาใจภาษาทาทางทีผู่อื่นแสดง 

3. การรับรูคําพูด - สามารถตอบสนองตอคําพูดของผูอื่น 

 
2.  ทักษะ   การแสดงออกทางภาษา 
 มาตรฐาน   เด็กมีความรูและมทีักษะในการแสดงออกทางภาษา 

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

1. 
 

การแสดงสีหนา  หรือทาทาง - สามารถแสดงสีหนา หรือทาทาง สื่อให  
ผูอื่นเขาใจ 

2. การสือ่สารโดยการใชรูปภาพ 
สัญญาณ   สัญลักษณ 

- สามารถสื่อสารโดยการใชรูปภาพ  

3. การพูด - สามารถแสดงออกโดยการพูดเปนคํา หรือ 
ประโยคงายๆ 

 
 
 

 



 

ทักษะทางสังคม 

 
1. ทักษะ    การปฏิบัติตนในสังคม 
  

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 
1. การแสดงความตองการ - สามารถรองขอในสิ่งที่ตองการหรือปฏิเสธใน

สิ่งที่ไมตองการ 
2. การมปีฏิสัมพันธกบัผูอื่น - แสดงการทักทายกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม 

- แสดงการขอโทษ ขอบคุณ 
3. การเลน - สามารถเลนตามลําพงัในกลุมเพือ่นได 

- สามารถเลนกับผูอื่นได 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ทักษะทางดานสติปญญา  
1. ทักษะ   พัฒนาทักษะความคิดรวบยอด 

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

1. เกี่ยวกับตนเอง - สามารถบอกอวัยวะภายนอกงายๆ   

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

- สามารถจําแนกแยกแยะเกี่ยวกับบุคคล  สิ่งของที่
คุนเคย  สี  ขนาด  รูปทรง 

3. การเปรียบเทียบ 
- ขนาด ใหญ - เล็ก 
- หนักเบา 
- อุณหภูมิ 
-  พื้นผิว 
ฯลฯ 

- สามารถรับรู ขนาดใหญ-เลก็  นํ้าหนัก หนัก-เบา  
อุณหภูมิ รอน-เย็น  พื้นผิว  ฯลฯ 

4. การจบัคู 
- สิ่งของที่คุนเคย 
- สี 
- ขนาด 
- รูปทรง 

- สามารถจับคูสิ่งของที่คุนเคย  สี  ขนาด   รูปทรง 

5. การจัดหมวดหมู 
- สิ่งของที่คุนเคย 
- สี 
- ขนาด 
- รูปทรง 

- สามารถจัดหมวดหมู  สิ่งของที่คุนเคย  สีขนาด  
รูปทรง 

6. ความสัมพันธของสิ่งตางๆ  - สามารถใชสิง่ของ 2 อยาง ไดสัมพันธกัน 
 

 



 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน อายุระหวางแรกเกิด ถึง 3 ป 
 
1.  ทักษะ   การใชเครื่องชวยฟง 

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 
1. การใชเครื่องชวยฟง - สามารถใชเครื่องชวยฟงไดอยางตอเน่ือง 
2. การดูแลรักษาเครื่องชวยฟง - สามารถดูแลรักษาเครื่องชวยฟงโดยมผีูอื่นชวย 

 
2. ทักษะ           การฝกฟงเสียง  
  

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 
1.   การรับรูเสียง - สามารถบอกไดวามีหรือไมมเีสียง 
2. การจําแนกเสียง - สามารถแยกเสียงที่แตกตางกัน 
3. ทิศทางเสียง - สามารถบอกทีม่าของเสียง 
4. ระดับของเสียง  เสียงดัง/เสียงเบา - สามารถบอกไดวามีเสียงดัง/เสียงเบา 

 
3.  ทักษะ         การฝกพูด การอานรมิฝปากและแกไขการพูด  

ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 
1. การเตรียมความพรอมในการพูด 

- การบริหารกลามเน้ือ 

- การเปลงเสียงตามธรรมชาติ 
- การฝกลมหายใจ 

- การฝกกลัน้หรือกักลมหายใจ 
- การบริหารลิ้น 
- การฝกเสียงนาสิก 

- การฝกเปลงเสียง 
 

 
- สามารถบรหิารกลามเน้ือที่ใชในการพูด 

- สามารถเปลงเสียงได 
- สามารถหายใจเขาออกไดถูกวิธี 

- สามารถกลั้นหรือกักลมหายใจที่ถูกตอง 
- สามารถบรหิารลิ้น 
- สามารถออกเสียงนาสิก 

- สามารถเปลงเสียงดัง เสียงเบา  เสียงกระซิบ  
เสียงสูง  และเสียงตํ่า 

2 การอานริมฝปาก  - สามารถอานริมฝปาก 
 



 

4.  ทักษะ    ภาษามือ 
ท่ี เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 
1. ภาษามือที่ใชในชีวิตประจําวัน   

เชน  สมาชิกในบาน รางกาย          
ยานพาหนะ  สี  ผลไม                  
เครื่องแตงกาย  สัตว  จํานวนนับ 
สิ่งของเครื่องใช   เปนตน 

- สามารถใชภาษามือสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 

 
 



 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ 
สําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน อายุต้ังแต 4 ปขึ้นไป   

 
ท่ี ทักษะ เน้ือหา เวลา 
1 กลามเน้ือมัดใหญ 

      การเตรียมความพรอม
ดานทักษะกลามเน้ือมัดใหญ   
เ ป น ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร
เคลื่อนไหวและการทรงตัว 
สงผลตอการใชกลามเน้ือมัด
ใ ห ญ ไ ด อ ย า ง ป ร ะ ส า น
สัมพันธกัน 

1.  การน่ัง  เชน  น่ังบนพื้น  น่ังเกาอี้   การทรงตัวใน
 ทาน่ัง  เปนตน   
2.   การยืน  เชน  การเกาะยืน การยืนดวยตนเอง  
 เปนตน 
3.  การเดิน   เชน  การเดินดวยตนเอง การเดิน
 ข้ึนบันได  เปนตน 
4.  การว่ิง เชน ว่ิงอยูกับที่ ว่ิงไปขางหนา  เปนตน 
5.  การกระโดด  เชน กระโดด 2 ขาอยูกับที่   เปนตน 

  ข้ึนอยูกับอายุ
แ ล ะ ค ว า ม
แตกตางระหวาง
บุคคล 

2. กลามเน้ือมัดเล็ก 
       ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม
พรอมดานทักษะกลามเน้ือ
มัดเล็ก  เปนความสามารถ
ในการใชมือ  การประสาน
สัมพันธระหวางตากับมือ   
และการเคลื่อนไหวอวัยวะที่
ใชในการพูด 

1. การใชมือในการเอื้อม   การกําหรือจบัวัตถุ    
การนําวัตถุไปยังเปาหมาย  และการปลอยวัตถุ 

2. การประสานสัมพันธระหวางตากับมือ   เชน      
การหยิบจบัวัตถุ   การตอวัตถุ/สิ่งของ  การปน            
การตัด  การขีดเขียน  การวาดภาพ  การระบาย
สี  การโยน  การกลิ้ง   เปนตน 

3. การเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชในการพูด   เชน        
การเคลื่อนไหวรมิฝปาก   การดูด/การเปา              
การเค้ียว/การกลืน เปนตน 

  ข้ึนอยูกับอายุ
แ ล ะ ค ว า ม
แตกตางระหวาง
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ท่ี ทักษะ เน้ือหา เวลา 
3. การชวยเหลือตนเองใน

ชีวิตประจําวัน  

         เปนทักษะพื้นฐานที่
จํ า เป นในการ ดํารง ชี วิต
สํ า ห รั บ เ ด็ ก ที่ มี ค ว า ม
ตองการจําเปนพิเศษ  ซึ่งมี
พัฒนาการลาชา ควรไดรับ
การฝกใหสามารถชวยเหลือ
ตน เ อ ง      แล ะป ฏิบั ติ
กิจวัตรประจําวันได โดยไม
เปนภาระของครอบครัว
และสังคม 

1.  กิจวัตรประจําวันข้ันพื้นฐาน  
- การด่ืม           
- การรบัประทานอาหาร   

- การแตงกาย  
- การขับถาย  
- การทําความสะอาดรางกาย    

- การดูแลอนามัยสวนบุคคล 
2.  กิจวัตรประจําวันอื่น ๆ  

- การชวยเหลืองานบาน  
- การเดินทางไปในที่ตางๆ   
-  การซื้อของ    

- การใชบรกิารสาธารณะ 
 

  ข้ึนอยูกับอายุ
แ ล ะ ค ว า ม
แตกตางระหวาง
บุคคล 

4. การรับรูและแสดงออกทาง
ภาษา 
          ก า ร รั บ รู แ ล ะ
แสดงออกทางภาษามีความ
จํา เป นในการ ดํารง ชี วิต
ประจําวัน   เพื่อใชในการ
ถายทอดความรูสึก  นึกคิด    
หรื อแสดงออก ถึงความ
เขาใจในการรับรูทางภาษา
และการสื่อสาร 

 1. การรับรูและเขาใจภาษา 
- การรับรูเสียง  
- การรับรูสีหนา  ทาทาง 

- การรับรูคําพูด 
2. การแสดงออกทางภาษา 

- การแสดงสีหนา  ทาทาง 

- การสื่อสารโดยใชรูปภาพ สัญญาณ สัญลักษณ 
- การพูด  

 

  ข้ึนอยูกับอายุ
แ ล ะ ค ว า ม
แตกตางระหวาง
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ท่ี ทักษะ เน้ือหา เวลา 
5. ทักษะทางสังคม 

        ในการวางตัว  และ
ปฏิบัติตนกับผูอื่น  เด็กควร
จะไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติตัว  
กับผู ใ กล ชิด   เ ชน   ครู  
ผูปกครอง  พอแม   ของ 
ตนเองกอน  หลังจากน้ันจึง
รูวิธีที่จะปฏิบัติตัวกับบุคคล
อื่นที่อยูไกลตัวออกไป   ทั้ง
กับเด็กและผูใหญ    ซึ่งจะ
ทําใหเปนที่ยอมรับจากผูอื่น   
เกิดความมั่นใจและกลา
แสดงออก  ทําใหปฏิบัติตัว
อ ยู ใ น สั ง ค ม ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม 

1.  การปฏิบัติตนในสังคม  
- การแสดงความตองการ 
- การมปีฏิสัมพันธกบัผูอื่น 

- การเลน 
- การปฏิบัติตามกติกาของสังคม 

  ข้ึนอยูกับอายุ
แ ล ะ ค ว า ม
แตกตางระหวาง
บุคคล 

6. ดานสติปญญาและเตรียม
ความพรอมทางวิชาการ 
            บุ ค ค ล มี ค ว า ม
พรอมทักษะพื้นฐานทั้ง 5  
ดาน แลว     บุคคลควรจะ
ไดรับการพัฒนาความคิด         
รวบยอดดานตางๆ   และ
ก า ร แ ก ป ญ ห า ใ น
ชีวิตประจําวัน      เพื่อสง
ตอเขารับการศึกษาในระดับ
ที่สูงข้ึนตอไป 

1.  การพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัเรื่องตาง ๆ    
- เกี่ยวกับตนเอง  
- การจําแนก 

- การเปรียบเทียบ 
- การจบัคู 

- การจัดหมวดหมู  
- ความสัมพันธของสิ่งตางๆ 

2. การเตรียมความพรอมการอาน 
3. การเตรียมความพรอมการเขียน 
4. การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร 
5. การเขาใจ  วิเคราะห และแกไขปญหา 

  ข้ึนอยูกับอายุ
แ ล ะ ค ว า ม
แตกตางระหวาง
บุคคล 



 

ท่ี ทักษะ เน้ือหา เวลา 
7. บุคคลท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน อายุต้ังแต     
4  ป ขึ้นไป 
1. ทักษะการใช เครื่อง    
 ชวยฟง 
 
2. ทักษะการฝกฟง 
 
 
 
 
 
3. ทั กษะการฝ กพู ด        
 การอานริมฝปาก  และ
 แกไขการพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ทักษะภาษามือและการ
   สะกดน้ิวมือ 
 
 

 
 
 
1.  การใชเครื่องชวยฟง 
2.  การดูแลรักษาเครื่องชวยฟง 
 
1.  การรบัรูเสียง  มีเสียง/ไมมเีสียง 
2. ทิศทางของเสียง 
3.  การจําแนกเสียง 
4.  ระดับของเสียง  เสียงดัง/เสียงเบา 
 
1.  การเตรียมความพรอมในการพูด 
 1.1 การบรหิารกลามเน้ือ 
 1.2 ทาในการฝกพูด 
 1.3 การฝกลมหายใจ 
 1.4 การฝกกลั้นหรือกักลมหายใจ 
 1.5 การบรหิารลิ้น 
 1.6 การฝกเสียงนาสิก 
2.  การสอนเสียงสระ 
3.  การสอนเสียงพยัญชนะ  
4.  การสอนเปนคํา  วลี  หรือประโยค 
5.  การอานรมิฝปาก  
 
1. การใชภาษามือในชีวิตประจําวัน   
2.  การสะกดน้ิวมือ   พยัญชนะ สระ วรรณยุกต  และ
 ตัวเลข    
 

 

 



 

ศักยภาพท่ีคาดหวัง 

สําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน อายุต้ังแต 4 ป  ขึ้นไป 

ทักษะกลามเน้ือมัดใหญ 

 
1. ทักษะ    การน่ัง 
  

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 
1. การน่ังบนพื้น - สามารถน่ังทรงตัวโดยอิสระและมั่นคง 

- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียมยืน 
2. การน่ังเกาอี ้ - สามารถน่ังทรงตัวโดยอิสระและมั่นคง 

- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียมยืน 
 
 
2. ทักษะ    การยืน  
  

ท่ี 
เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 

1. การยืน - สามารถยืนทรงตัวไดเองอยางมั่นคง 

 
3.  ทักษะ    การเดิน 
  

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 
1. การเดินโดยอิสระ - สามารถเดินไดดวยตนเองโดยไมมผีูชวยหรอื

เครื่องชวย 
2. การเดินข้ึน - ลงบันได - สามารถเดินข้ึน – ลงบันไดโดยมกีารพักเทา

และจบัราวบันไดหรือมีคนชวยจับมือ 
- สามารถเดินข้ึน – ลงบันไดโดยมกีารสลบัเทา

และจบัราวบันไดหรือมีคนชวยจับมือ 
 



 

6.  ทักษะ    การว่ิง 
  

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 
1. การว่ิง - สามารถว่ิงไปในทิศทางตางๆ  

- สามารถว่ิงผานสิง่กดีขวางได 
 

 



 

ทักษะกลามเน้ือมัดเล็ก 

 
1.  ทักษะ  การมอง  
  

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 
1 การมอง - สามารถสบตากบัผูอื่น 

- สามารถมองสิ่งของที่อยูตรงหนาและรับรู  
รายละเอียด 

- สามารถมองวัตถุดานขางซาย-ขวาและรบัรู
รายละเอียด 

- สามารถมองวัตถุดานบน-ลางและรับรู       
รายละเอียด 

 
2.  ทักษะ การใชมือ 
  

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 
1 การใชมือในการกําหรือจับวัตถุ 

การนําวัตถุไป การปลอยวัตถุ 
- สามารถจับวัตถุหรือสิง่ของไดอยางถูกวิธี  

- สามารถใชน้ิวหัวแมมือรวมกบัน้ิวอื่น ๆ      
การหยิบดวยปลายน้ิว 

- สามารถนําและปลอยวัตถุไปยังจุดหมายที่
ตองการ 

 
3.  ทักษะ การประสานสัมพันธระหวางตากับมือ 
  

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 
1 การประสานสัมพันธระหวางตา

กับมือ 
 

- สามารถใชตาประสาน สัมพันธกบัมือใน   การ
ทํากิจกรรมทีซ่ับซอน 

 
 



 

4.  ทักษะ การเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชในการพูด 
  

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 
1 การเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชใน

การพูด 
- สามารถควบคุมริมฝปากไดอยางปกติ 

 



 

ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 
 
1. ทักษะ   การชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกจิวัตรประจําวันพื้นฐาน 
  

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 

1. การด่ืม - สามารถด่ืมนมหรอืนํ้าไดดวยตนเอง 

2. การรบัประทานอาหาร - สามารถรับประทานอาหารไดดวยตนเอง  
อยางถูกวิธี 

3. การแตงกาย - สามารถแตงกายอยางถูกตองตามกาลเทศะ   

4. การขับถาย - สามารถขับถายไดดวยตนเอง 

5.  การทําความสะอาดรางกาย - สามารถทําความสะอาดรางกาย ไดดวยตนเอง 

6. การดูแลอนามัยสวนบุคคล - สามารถจัดการ  ดูแลสุขภาพสวนตนไดถูก 
สุขลักษณะ 

 
2. ทักษะ    กิจวัตรประจําวันอื่น ๆ  
 

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 

1. การชวยเหลืองานบาน  - รับผิดชอบงานบานงายๆได 

2. การเดินทางไปในที่ตางๆ   - สามารถการเดินทางไปในที่ตางๆ  ไดดวย     
ตนเอง 

3. การซื้อของ    - สามารถซื้อของ ไดดวยตนเอง  

4. การใชบรกิารสาธารณะ - สามารถใชบริการสาธารณะไดดวยตนเอง 

 
 
 

 



 

ทักษะการรับรูและแสดงออกทางภาษา 
1.  ทักษะ   การรบัรูและเขาใจภาษา 
  

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 

1. การรบัรูเสียง - สามารถรับรูแหลงของเสียงและตอบสนองได
อยางเหมาะสม 

2. การรบัรูสีหนา  ทาทาง - สามารถเขาใจภาษาทาทางทีผู่อื่นแสดงและ
ตอบสนองไดอยางเหมาะสม 

3. การรับรูคําพูด - สามารถตอบสนองตอคําพูดของผูอื่นไดอยาง
เหมาะสม 

 
2.  ทักษะ   การแสดงออกทางภาษา 
  

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 

1. 
 

การแสดงสีหนา  หรือทาทาง - สามารถแสดงสีหนา หรือทาทาง สื่อใหผูอื่น
เขาใจไดอยางเหมาะสม 

2. การสือ่สารโดยการใชรูปภาพ 
สัญญาณ   สัญลักษณ 

- สามารถสื่อสารโดยการใชรูปภาพ สัญญาณ   
สัญลักษณไดอยางเหมาะสม 

3. การพูด - สามารถแสดงออกโดยการพูดเปนคํา หรือ
ประโยคไดอยางเหมาะสม 

 
 
 

 



 

ทักษะทางสังคม 
 
1. ทักษะ    การปฏิบัติตนในสังคม 
  

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 
1. การแสดงความตองการ - สามารถรองขอในสิ่งที่ตองการหรือปฏิเสธใน

สิ่งที่ไมตองการ 
2. การมปีฏิสัมพันธกบัผูอื่น - สามารถแสดงการทักทายกับผูอื่นไดอยาง

เหมาะสมกับวัยและสถานการณ 
- สามารถแสดงการขอโทษ ขอบคุณไดอยาง

เหมาะสมกับวัยและสถานการณ 
3. การเลน - สามารถเลนกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม 

- สามารถเลนกับผูอื่นไดตามกติกา 
4. การปฏิบัติตามกติกาของ

สังคม 
- สามารถปฏิบัติตามกติกาของสงัคมไดอยาง

เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
ทักษะทางดานสติปญญา และการเตรียมความพรอมทางวิชาการ 
1. ทักษะ   พัฒนาทักษะความคิดรวบยอด 
 

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 

1. เกี่ยวกับตนเอง - สามารถบอกช่ือและหนาที่ของอวัยวะ ตาง ๆ ได 

2. การจําแนก 
- เกี่ยวกับบุคคล 
- เสียงบุคคลที่คุนเคย 
- ใบหนาของบุคคลที่คุนเคย 
- สิ่งของที่คุนเคย 
- สี 
- ขนาด 
- รูปทรง 
   ฯลฯ 

- สามารถจําแนกและบอกช่ือบุคคลที่คุนเคยได 

- สามารถจําแนกและบอกช่ือเกี่ยวกับสิ่งของที่คุนเคยได 
- สามารถจําแนกและบอกช่ือสีตางๆ ได 
- สามารถจําแนกและบอกขนาดตางๆ ได 

- สามารถจําแนกและบอกรูปทรงตางๆ ได 
 

3. การเปรียบเทียบ 
- ขนาด 
- นํ้าหนัก 
- อุณหภูม ิ

- จํานวน 
- พื้นผิว 
ฯลฯ 

- สามารถเปรียบเทียบ ขนาด  นํ้าหนัก  อุณหภูมิ  จํานวน  
พื้นผิว  ฯลฯ 

4. การจบัคู 
- สิ่งของ 
- ภาพ 
- สัญลักษณ 

- สามารถจับคูสิ่งของ  ภาพหรอืสญัลกัษณ 

5. การจัดหมวดหมู 
- คน 
-  สัตว 
- สิ่งของ 
-  พืช 

- สามารถจัดหมวดหมู  คน  สตัว  สิ่งของ และพืช 

6. ความสัมพันธของสิ่งตางๆ  - สามารถใชสิง่ของ ไดอยางสัมพันธกันและเหมาะสมกบั
หนาที่  

 
 
 
 



 

2. ทักษะ   การเตรียมความพรอมการอาน 
 

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 

1. การเตรียมความพรอมการอาน 
 

- สามารถจําแนกพยัญชนะ - สระ  วรรณยุกต 

- สามารถออกเสียงพยัญชนะ - สระ  วรรณยุกต 
- สามารถอานพยัญชนะ - สระ  วรรณยุกต 

- สามารถอานภาษาอังกฤษ 
 
3. ทักษะ   การเตรียมความพรอมการเขียน 

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 

1. การเตรียมความพรอมการเขียน 
 

- สามารถเขียนเสนพื้นฐานได 

- สามารถเขียนพยัญชนะ - สระ   
- สามารถอานภาษาอังกฤษ 

 
4. ทักษะ   การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร 

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 

1. การเตรียมความพรอมทาง
คณิตศาสตร 
 
 

- สามารถนับจํานวนนับได 

- สามารถรูคาของจํานวนนับได  
- สามารถอานสัญลักษณตัวเลขได 
- สามารถเขียนตัวเลขได 

- สามารถบวก ลบ คูณ และ หารงาย ๆได 
 
5. ทักษะ   การเขาใจ   วิเคราะห และแกไขปญหา 

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 

1. การเขาใจ  วิเคราะห และแกไข
ปญหา 

- สามารถแกไขปญหาในชีวิตประจําวันได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน อายุต้ังแต 4 ป ขึ้นไป 
 
1. ทักษะ  การใชเครื่องชวยฟง  
  

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 
1. การใชเครื่องชวยฟง - สามารถใชเครื่องชวยฟงดวยตนเอง 
2. การดูแลรักษาเครื่องชวยฟง - สามารถดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องชวยฟงไดดวย

ตนเอง 
 
2. ทักษะ การฝกฟง         
 

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 
1. การรบัรูระดับของเสียง   - สามารถบอกไดวามีเสียงดัง/เสียงเบา 
2. ทิศทางของเสียง - สามารถบอกทีม่าของเสียง 
3. การจําแนกเสียง - สามารถแยกเสียงที่แตกตางกัน 

 
3. ทักษะ   การฝกพูด การอานรมิฝปาก  และแกไขการพูด 
 

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 
1. การเตรียมความพรอมในการพูด 

- การบริหารกลามเน้ือ 
- ทาในการฝกพูด 

- การฝกลมหายใจ 
- การฝกกลัน้หรือกักลมหายใจ 
- การบริหารลิ้น 

- การฝกเสียงนาสิก 
- การฝกเปลงเสียง 
 

 
- สามารถบรหิารกลามเน้ือที่ใชในการพูด 
- สามารถพูดในทาที่สบายและไมเกร็งกลามเน้ือ 

- สามารถหายใจเขาออกไดถูกวิธี 
- สามารถกลั้นหรอืกักลมหายใจที่ถูกตอง 
- สามารถบรหิารลิ้น 

- สามารถออกเสียงนาสิก 
- สามารถเปลงเสียงดัง เสียงเบา  เสียงกระซิบ  เสียงสูง 

 และเสียงตํ่า 
2. การออกเสียงพยัญชนะ สระและ

วรรณยุกต 
- สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต 

3. การอานริมฝปาก  - สามารถอานริมฝปาก 
4. การพูด คํา  วลี  หรือประโยค - สามารถพูด คํา  วลี  หรือประโยค 

 



 

4. ทักษะ ภาษามือและการ สะกดน้ิวมือ 
 

ท่ี เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง 
1. การใชภาษามือในชีวิตประจําวัน   - สามารถใชภาษามือในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
2. 

  
การสะกดน้ิวมือ    
 

- สามารถสะกดน้ิวมือพยัญชนะ สระ วรรณยุกต  และ    
 ตัวเลข    

 
 



 

การใชแนวทางการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มและพัฒนาศักยภาพ 
 กระบวนการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม   เปนระบบในการใหบริการดานตางๆ  
โดยเร็วที่สุดแกเด็กที่มีความเสี่ยงทุกระดับทันทีต้ังแตแรกเกิดหรือทันทีที่ไดรับการวินิจฉัยหรอืประเมนิ
คัดกรองวามีความพิการหรือมีความบกพรอง   โดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพรอง อายุต้ังแตแรกเกิดถึง 
3 ป  การใหความชวยเหลือมุงเนนการใหการศึกษากับพอแมและครอบครัว   ทั้งน้ีมุงพัฒนาเด็กให
ไดรับบริการจากนักวิชาชีพที่หลากหลาย   ทั้งดานการศึกษา   ดานสขุภาพอนามัย   การบําบัดรักษา   
ตลอดจนปองกันความพิการที่จะเกิดข้ึน    เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการไปตามข้ันตอน  เชนเดียวกับเด็ก
ทั่วไป   หรือใกลเคียงเด็กทั่วไปมากที่สุด สําหรับเด็กที่พบความพิการภายหลังจะมุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุข โดยอาศัยความรวมมือจากครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  ซึ่งมีวิธีการใหบริการชวยเหลือ ดังตอไปน้ี 

1. แนวทางการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มโดยจัดทําแผนการใหบริการครอบครัว 
            (Individualized Family Service Plan : IFSP) 
ความหมาย 
 มีผูใหความหมายของแผนบริการเฉพาะครอบครัวไวหลายทาน สรุปไดดังน้ี 
 - แผนบริการเฉพาะครอบครัว  (IFSP)  การจัดทําแผนบริการสําหรับครอบครัวที่มีลูกพิการ
แรกเกิด  ถึง 6  ป  เปนรายครอบครัว  ซึ่งกระบวนการจัดแผนบริการจะตองพิจารณาถึงความ
ตองการตามลําดับความสําคัญของเด็กและครอบครัว  การใหบริการจะเปนการทํางานรวมกันระหวาง
ครอบครัว  บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของ  และบุคคลอื่นที่ครอบครัวเห็นวาควรมีสวนรวมในการจัดทํา
แผน  ทั้งน้ีเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับครอบครัวในการดูแล  และสงเสริมพัฒนาการของเด็กไดอยาง
ถูกวิธีและเหมาะสมสําหรับแตละครอบครัว 
 - แผนบริการเฉพาะครอบครัว  (IFSP)  เปนเอกสารและแนวทางในการชวยเหลือเด็กที่มี
ความพิการในระยะแรกเริ่ม ( Early  Intervention)   อยางมีประสิทธิภาพโดยเปนกระบวนการที่
ทํางานรวมกันระหวางครอบครัวและผูใหบริการที่เกี่ยวของเพื่อใหไดแผนบริการที่เหมาะสมสาํหรบัแต
ละครอบครัวซึ่งแผนบริการน้ีจะประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริการตางๆ  ที่จําเปนในการ
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก  รวมทั้งขอมูลที่จะชวยเพิ่มความสามารถซึ่งแผนบริการน้ีจะประกอบดวย
ขอมูลที่จะชวยเพิ่มความสามารถของครอบครัวในการดูแลหรือสงเสริมพัฒนาการของเด็กอีกดวย 
 - แผนบริการเฉพาะครอบครัว  (IFSP) กลาววา   IFSP เปนการวางแผนบริการที่จัดทําข้ึน
เพื่ออธิบายเกี่ยวกับ  การบริการชวยเหลือในระยะแรกเริ่ม  สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษอายุตํ่า
กวา  3  ป  เพื่อใหครอบครัวของเด็กทราบวาการบริการตาง ๆ  ที่ควรจะไดรับมีอะไรบาง  มีบุคคลใด
เกี่ยวของกับการใหบริการ  จะสามารถรับบริการไดจากที่ ใดและตองใชระยะเวลาในการ 
รับบริการนานเทาใด 
 - แผนบริการเฉพาะครอบครัว  (IFSP)  เปนทั้งกระบวนการ  และเอกสารที่เปนแนวทางใน
การวางแผนการชวยเหลือพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ  3  ป  ซึ่งเกิด
จากการทํางานรวมกันระหวางครอบครัวของเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวของ 
 - แผนบริการเฉพาะครอบครัว  (IFSP) เปนเสมือนแผนที่ในการเดินทาง (Roadmap) สําหรับ
เด็กและครอบครัวที่มีลูกพิการต้ังแตแรกเกิดถึง   3   ป    ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวทางของแผนบริการ
วามีจุดเริ่มตนที่ไหน และจะดําเนินการตอไปอยางไร 



 

 - แผนบริการเฉพาะครอบครัว  (IFSP)  เปนแผนบริการสําหรับชวยเหลือเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษในระยะแรกเริ่มที่มีอายุต้ังแตแรกเกิดถึง  3  ป รวมถึงเด็กหูหนวกดวย  ในแผนบริการ
จะมุงถึงบริการตางๆ ที่มีความจําเปนตอเด็กหูหนวกและครอบครัว  ประกอบดวยการบริการเย่ียม
บาน(Home Visits) การจัดการสอนหรืออบรมภาษามือสําหรับพอแมหรือผูเลี้ยงดูเด็ก  บริการตางๆ  
จากครูผูสอนเด็กหูหนวก  นักตรวจการไดยิน  การแกไขการพูด  นักจิตวิทยา  และบุคลากรอื่นที่
จําเปน 
 กลาวโดยสรุป  - แผนบริการเฉพาะครอบครัว  (IFSP)  เปนกระบวนการในการวางแผน
จัดทําแผนบริการเฉพาะครอบครัวสําหรับเด็กที่มีความพิการอายุต้ังแตแรกเกิดถึง  3  ป  ซึ่งเปนการ
ทํางานรวมกันระหวางครอบครัว บุคลากรที่เกี่ยวของ และบุคคลอื่นๆ ที่ครอบครัวเห็นวาควรมีสวน
รวมในการจัดทําแผนเพื่อเปนแนวทางสําหรับครอบครัว  ในการดูแลและสงเสริมพัฒนาการของเด็กได
อยางถูกวิธีและเหมาะสมสําหรับเด็กและครอบครัว  ในการจัดทําแผนบริการจะพิจารณาถึงความ
ตองการตามลําดับความสําคัญของเด็กและครอบครัว  ไดมีการดําเนินการวิจัยเด็กปญญาออนแรกเกิด
ถึง  6  ป  พบวาในประเทศไทยยังมีสถานที่ใหบริการชวยเหลือเด็กต้ังแตระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention) นอย สวนใหญจะใหบริการอยูในโรงพยาบาล และศูนยการศึกษาพิเศษซึ่งในประเทศ
ไทยมีเพียง  13  เขตเทาน้ัน (คณะกรรมการคัดเลือกและจําแนกคนพิการเพื่อการศึกษา  2543: 16)  
และครอบครัวของเด็กพิการสวนใหญยังมีภูมิลําเนาที่หางไกลจากสถานที่ใหบริการชวยเหลือเด็กระยะ
แรกเริ่มมาก  อีกทั้งการศึกษาข้ันตนของเด็กทั่วไปในประเทศไทยจะเริ่มตนเมื่อมีอายุ  4  ป ข้ึนไป  
แตสําหรับเด็กพิการน้ันจะพบไดวากวาที่ครอบครัวจะนําเด็กมาเขาโรงเรียนเด็กอาจมีอายุมากข้ึนแลว  
จึงทําใหคนพบความพิการเหลาน้ีลาชาเปนเหตุใหครอบครัวและเด็กพิการเสียโอกาสที่จะไดรับความ
ชวยเหลือในระยะแรกเริ่มซึ่งจะเปนการนําไปสูการฟนฟูสมรรถภาพทุกๆ ดานของเด็กตอไป 

หลักการของ  IFSP  (Nebraska Department of Education-Early  Development 
Network , 2002 ) 
 
1.  แนวคิดเก่ียวกับการใหครอบครัวเปนศูนยกลางการบริการ (Family Centered Service)  
โดยมีหลักการสําคัญประกอบดวย  
 1.1  มีความเขาใจวาครอบครัวเปนรากฐานที่สําคัญของชีวิต 
 1.2  เอื้ออํานวยใหเกิดการประสานรวมมอืระหวางครอบครวักับบุคลากรทีเ่กี่ยวของอยาง
จริงจังไมเฉพาะแตการประสานงานบริการเทาน้ัน 
 1.3  มีความซื่อสัตย  มีคุณธรรม  รูถึงวัฒนธรรม  ศาสนาและฐานะทางการเงินของ
ครอบครัว 
 1.4  เขาใจถึงจุดแข็งและความแตกตางของวิถีชีวิตในแตละครอบครัว 
 1.5  ครอบครัวไดแลกเปลี่ยนขอมลูตางๆ เพื่อชวยในการตัดสินใจ 
 1.6  เขาใจพัฒนาการที่จําเปนของเด็กและครอบครัว 
 1.7  จัดหาบริการตางๆ อยางตอเน่ืองใหกับครอบครัว 
 1.8  จัดใหมีบุคลากรทีเ่กี่ยวของในดานตางๆ  ทําการประเมนิ  รักษา  แนะนําบริการอยางมี
คุณภาพ 
 1.9  จัดใหมีการบริการชวยเหลือในดานอารมณและดานการเงินใหกบัครอบครัวเชนเด่ียวกบั
การใหบริการในดานการศึกษาและทางการแพทย 



 

 1.10  สนับสนุนใหเกิดการเช่ือมโยงเครือขายระหวางครอบครัว 
 1.11  เคารพสิทธิของครอบครัวทีจ่ะปฏิเสธหรือบอกเลือ่นบริการที่จัดหาได 
 1.12  วางแผนใหบริการตาง ๆ ตามลําดับความสําคัญและความตองการของครอบครัว 
 1.13  การวางแผนบรกิารตาง ๆ ตองใหมีความยืดหยุน เหมาะสมกบัสภาพแวดลอมของแต
และครอบครัวและใหเกิดประโยชนตอเด็ก 
 
2. ลักษณะของสัมพันธภาพระหวางครอบครัวกับผูเชี่ยวชาญ/บุคลากรในสาขาวิชาชีพตาง ๆ 
(Family Professional Relationships) 
 การจัดทําแผน  IFSP จะบรรลุเปาหมายไดน้ัน ผูเช่ียวชาญและครอบครัวจะตองมีเปาหมาย
ในการทํางานรวมกัน ชวยเหลือกัน ซึ่งการที่จะทํางานรวมกันไดจะตองมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
ผลลัพธของเปาหมายที่ไดรวมกันวางแผนไวก็จะบรรลุถึงความสําเร็จได ผูเช่ียวชาญจะตองมอง
ครอบครัวเสมือนผูรวมงาน โดยผูเ ช่ียวชาญจะตองใชทักษะในเรื่องการหาความรูใหม ๆ ใช
ประสบการณที่ผานมาเปนพื้นฐานในการที่จะสรางสัมพันธภาพในการทํางานใหเกิดข้ึน 
 ดังน้ันสัมพันธภาพระหวางครอบครัวกับผูเช่ียวชาญควรอยูในลักษณะของการใหคําปรึกษา 
(Consultant) ที่จะชวยกันหาทางออกในการแกไขปญหาและสงเสริมใหครอบครัวมีความสามารถใน
การแกไขปญหาในอนาคตไดดวยตนเอง 
 จะเห็นไดวาลักษณะของการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ จะทําใหเกิดสัมพันธภาพระหวาง
ครอบครัว ผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรที่เกี่ยวของ ในระดับที่แตกตางกัน ซึ่งการสรางสัมพันธภาพให
เกิดข้ึนในแตระดับน้ัน ตองข้ึนอยูกับเวลา ความต้ังใจ การใหความไววางใจกันของผูเช่ียวชาญ 
ครอบครัว ที่จะพยายามสรางสัมพันธภาพตอกัน 
 
3. ประสิทธิภาพของทีมแตละรูปแบบ (Effective Team Functioning) 
 กระบวนการ IFSP จะมีประสิทธิภาพไดก็ตอเมือ สมาชิกคน 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 มีความเช่ียวชาญตางกัน แตจะมีบุคคลหน่ึงมีบทบาทในการประสานงาน โดย
จัดต้ังเปนกลุมทํางานและมีการพบปะประชุมกับครอบครัวเพื่อใหผูบริการไดรับประโยชนสูงสุดลด
ความซ้ําซอนในการทํางานและใหความสําคัญตอลําดับการใหบริการ ขอเสียครอบครัวอาจจะรูสึกเปน
ภาระหนักในการรับบริการจากหลาย ๆ คน 
 3.3  Transdiciplinary Team   เปนกลุมบุคลากรที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพดานตาง ๆ ที่
จะทํางานรวมกันไมเฉพาะการแลกเปลี่ยนขอมูล แตรวมไปถึงบทบาทและความสัมพันธที่จะนําไปสู
การวางเปาหมายรวมกัน มีการพัฒนาขอมูลความรูและทักษะตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนรูปแบบ
ของทีมที่เหมาะสมสําหรับการจัดบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early intervention) เน่ืองจาก
สามารถจัดบริการไดโดยตรงกับครอบครัว และเด็กที่มีความตองการในการบริการที่หลากหลายและ



 

สมาชิกในครอบครัวสามารถรวมกําหนดเปาหมายชัดเจนกับทีมงานได ขอควรระวังสมาชิดในทีมตองมี
ประสบการณในการใหบริการอยางมาก 
4.  การประสานงานบริการ( Services Coordination ) 
 การประสานงานบริการเปนหัวใจสําคัญของการติดตอกบัครอบครัวที่ตองการใชบริการ โดยมี
ผูประสานงานบริการทําหนาที่ประสานงานใหขอมลู สนับสนุนชวยเหลือตามความตองการของ
ครอบครัวเด็กพิการ เพื่อใหครอบครัวของเด็กสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีทิศทาง 
 การประสานงานบริการมีองคประกอบคือ 
 4.1  การเย่ียมครอบครัว เพื่อรวบรวมขอมูล และสรางสัมพนัธภาพ 
 4.2  เอื้ออํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมลู 
 4.3  ในการพบกับครอบครัวเปนครั้งแรกจะตองทราบแหลงที่ถูกสงตอมา 
 4.4  มีการติดตอสื่อสารกบัแหลงที่ไดรับการสงตอ และบุคคลอื่น ๆ ที่ครอบครัวตองการ
อยางสม่ําเสมอ 
 4.5  ระบุความตองการ จุดแข็งตามลําดับความสําคัญ ของครอบครัวตลอดกระบวนการ 
 4.6  สนับสนุนใหครอบครัวมีความมั่นใจในกระบวนการ  IFSP 
 4.7  ชวยเหลือครอบครัวในการจัดต้ังทีม IFSP 
 4.8  สนับสนุนใหมีการสื่อสารระหวางครอบครัวกับครอบครวัที่เกี่ยวของอื่นๆ 
 4.9  ทํางานรวมกับครอบครัวในการพัฒนาจุดแข็งและทักษะที่จําเปนในการชวยเหลือเด็ก
พิการ 
 4.10  เอื้ออํานวยและสนับสนุนใหครอบครัวมีการพัฒนาทักษะตางๆ  
 4.11  ปรับปรุงใหขอมูลมีความเปนปจจุบันอยูเสมอ 
 4.12  พัฒนาและคงไวซึ่งการติดตอสมัพันธกับหนวยงานที่ใหบริการ 
 4.13  ประสานกบัทีม  IFSP   ในการนําแผนบรกิารไปปฏิบติัและมีการติดตามแผน 
 4.14  เอื้ออํานวยใหมีการสื่อสารระหวางครอบครัวกับทีม IFSP 
 4.15  เอื้ออํานวยใหมีการรวมมือกันปญหา 
 4.16  ชวยปรับปรุงแผน  IFSP  ใหมีความเหมาะสมกบัความตองการของครอบครัว 
 ในการประสานงานบริการจะมีการพบกบัครอบครัวเด็กพิการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
 แผนบรกิารเฉพาะครอบครัว (IFSP) จะเอือ้ประโยชนตอครอบครัวของเด็กที่มีความพกิาร
และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบรกิารดังน้ี   
 1.  IFSP  เปนเสมือนแผนที่  ซึ่งจะเปนแนวทางในการพัฒนาเด็กอยางถูกวิธีและเหมาะสม
สําหรับแตละครอบครัว 
 2.  ทําใหครอบครัวทราบวาบริการตางๆ ทีจ่ําเปนสําหรบัเด็กและครอบครัวมอีะไรบาง
สามารถรับบริการไดที่ไหน  ใชระยะเวลาในการบริการนานเทาใด  และจะเริ่มตนกระบวนการ
ชวยเหลือเด็กอยางไร 
 3.  IFSP  จะชวยเพิ่มความสามารถและความมั่นใจใหแกครอบครัวในการดูแลและกระตุน
พัฒนาการของเด็กอยางไร 
 4.  IFSP  จะชวยใหแตละครอบครัว  และบุคลากรที่เกี่ยวของไดเขาใจเกี่ยวกับพฒันาการ
ของเด็ก รวมถึงความตองการของเด็ก และครอบครัว 



 

 5.  IFSP  มีลักษณะการทํางานรวมมือกันระหวางครอบครัวและบุคลากรหลายๆ ฝายทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงขอมลู  ความคิดเห็น  และมีประสบการณที่เปนประโยชนตอกัน  ซึ่งจะทําใหการ
ชวยเหลือเด็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 6.  การประชุมวางแผนรวมกันจะชวยตัดขอมูล  หรือบริการที่ไมจําเปนออกไปจงึทําให
ครอบครัวไดรบับริการที่ตรงกับความตองการมีความเหมาะสมสําหรับเด็กและครอบครัวแตละ
ครอบครัว 
 
ขั้นตอนกระบวนการจัดทํา   IFSP 
1.  ข้ันตอนการสงตัว (Referral) 
 เปนข้ันตอนของการสงตอเด็กมาพบผูประสานงานบริการ (Service Coordinator)  การสง
ตอตองคํานึงถึง  การไดรบัความยินยอมจากครอบครัว ประโยชนที่เด็กจะไดรับและตองเปนการดูแล
เด็กที่มกีารพฒันาการลาชา   
2. ข้ันตอนพบครอบครัวครั้งแรก (Service Coordinator Assigned and Initial Contact with 
family)   
 เปนข้ันตอนของการพบกันครัง้แรกระหวางผูประสานงานบรกิารกับครอบครัวซึ่งจะมกีาร
แลกเปลี่ยนขอมูล  โดยครอบครัวจะใหขอมลูเกีย่วกบัปญหาหรือความตองการของครอบครัวและเด็ก  
สวนผูประสานงานบริการ  จะเปนผูใหขอมลูเกี่ยวกบับริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  ระยะเวลาในการ
ใหบรกิาร  สิทธิ หนาที่  ความรับผิดชอบของครอบครัว  ข้ันตอนน้ีผูประสานงานบริการจะตอง
ดําเนินการภายใน  7  วัน  หลังจากไดรบัการสงตอ 
3.  ข้ันตอนการประเมินจากทีมบรกิาร(Multidisciplinary Team MDT) 
 เปนข้ันตอนของการประเมินความสามารถ  พัฒนาการ  ของเด็ก  โดยบุคลากรทีเ่กี่ยวของใน
ดานวิชาชีพตางๆ ดังน้ี  

- นักศึกษากอนวัยเรียน  (ประเมินพฒันาการทั่วๆ ไป) 

- นักจิตวิทยา (ประเมินดานสติปญญา  การแกปญหา  และความสามารถในการปรับตัว) 
- นักแกไขการพูด (ประเมินความสามารถในการสื่อสาร) 

- นักกายภาพบําบัด (ประเมินความสามารถในการเคลือ่นไหว)   
- นักกิจกรรมบําบัด (ประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหว  การทํากิจวัตรประจําวัน) 
- นักตรวจการมองเห็น (ประเมินความสามารถในการมองเห็น) 

- นักตรวจการไดยิน (ประเมินความสามารถในการไดยิน) 
- พยาบาล  (ประเมินสุขภาพทั่วไป) 
- แพทย  (ประเมินพฒันาการ) 
บุคลากรที่เกี่ยวของจะใชหลักในการประเมิน  คือการสังเกตเด็ก  การสมัภาษณครอบครัว

และการแปลความหมาย จากขอมูลหรอืรายงาน  ซึ่งในการตรวจประเมินจะดําเนินการในสถานที่ที่
ครอบครัวสะดวก  เชนที่บาน  ชุมชน  ศูนยบริการทางการศึกษา  หรือโรงเรียน 

ในการประเมินมีวัตถุประสงคเพื่อ  ประเมินความสามารถพฒันาการและความตองการของ
เด็ก  สําหรับใชเปนขอมูลในการจัดหาบริการทีเ่หมาะสมกับเด็กภายใตกฎหมายที่กําหนด  โดยไมเสีย
คาบริการจนเด็กมีอายุครบ  3  ป  

 



 

4.  ข้ันตอนประชุมทีมเบื้องตน  (Interim IFSP) 
เปนข้ันตอนของการประชุมเบื้องตน   โดยบุคลากรที่เกี่ยวของตางๆ ของครอบครัวและผู

ประสานงานบริการซึง่ข้ันตอนอาจดําเนินการกอนประเมินความสามารถพฒันาการเด็ก  เพื่อพิจารณา
วาเด็กควรจะไดรบัการประเมินอะไรบาง  จากใครบางหรือดําเนินการหลงัจากประเมินความสามารถ  
พัฒนาการเด็ก  เพื่อเตรียมจัดต้ังทีมตอไป 
5.  ข้ันตอนช้ีแจงการประเมิน  (MDT Findings Shared with Family and Verified) 

เปนข้ันตอนทีบุ่คลากรทีเ่กี่ยวของดานตางๆ ที่ประเมินความสามารถ พฒันาการเด็กแลวนํา
ผลการประเมินมาช้ีแจงใหผูเขารวมประชุมเบื้องตนทราบ เพื่อเปนขอมูลในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และลงความคิดเห็นโดยบุคลากรทีเ่กี่ยวของในดานตางๆ วาเด็กมีความพิการ หรือ 
พัฒนาการลาชา  ที่จะเหมาะสมไดรับบริการตามกฎกําหนดหรือไม  ถามีความเหมาะสมทีจ่ะไดรบั
บริการกจ็ะเขาสูข้ันตอนจัดต้ังทีมตอไป 

ในกรณีที่บุคลากรที่เกี่ยวของในดานตางๆ ลงความเห็นวาเด็กไมมีความพิการหรอืมี
พัฒนาการลาชาตามที่กฎหมายกําหนด  ผูประสานงานบริการจะดําเนินการสงตอไปยังหนวยงานอื่นที่
ใหบรกิารตามความตองการของครอบครัว 
6.  ข้ันตอนจัดต้ังทีม  (IFSP  Team Established) 

เปนข้ันตอนทีผู่ประสานงานบริการดําเนินการจัดต้ังทีม  IFSP  ซึ่งประกอบดวย (Namita 
Jacob,2001) 

6.1   พอแม  หรือผูปกครองของเด็ก  ซึ่งถือไดวาเปนหัวใจสาํคัญในการะบวนการจัดทําแผน
บริการเฉพาะครอบครัว  เน่ืองจากพอแมจะเปนผูใหขอมลูเกี่ยวกับเด็ก  บอกความตองการของเด็ก
และครอบครัวได  อีกทั้งพอแมจะมีสวนรวมในการชวยผูประสานงานบริการตัดสินใจวาจะใหบุคคล
เขามามีสวนรวมในแผนการบริการน้ีบาง 

6.2   สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ที่พอแมพิจารณาวามีสวนรวมในการดูแลหรือพฒันาเด็ก 
6.3  บุคคลอื่นๆ  ที่มีสวนสนับสนุนในการจัดทําแผนบริการเฉพาะครอบครัว  เชนเพื่อน  

หรือครอบครัวอื่นๆ ที่พอแมเด็กพจิารณาวาควรมสีวนรวมในการจัดทําแผนบริการและอยากใหเขา
รวมประชุมดวย 

6.4  ผูประสานงานบริการ  ซึ่งจะเปนผูรบัผิดชอบในการติดตอประสานงานในการจัดทําแผน
บริการเฉพาะครอบครัว  

6.5  ผูประเมินความสามารถ  พัฒนาการเด็ก 
6.6  บุคลากรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของในการใหบริการ 

7.  ข้ันตอนรวบรวมขอมูล  (Pre-IFSP Team Assessment) 
 ข้ันตอนที่ทีม  IFSP  ทําการรวบรวมขอมลูที่ไดจากการสังเกตเด็ก  การสมัภาษณ ครอบครัว  
และจากรายงานการประเมินความสามารถ  พัฒนาการเด็ก ซึ่งทีม IFSP  ควรจะมีความเขาใจใน
ขอมูลดังตอไปน้ี 

7.1 ระดับความสามารถ  พัฒนาการเด็ก 
7.2  เขาใจกิจวัตรประจําวันของเด็ก  และครอบครัว 
7.3  ความสามารถในการดูแลเด็ก  ของครอบครัวและผูดูแล 
7.4  เขาใจสภาพแวดลอมของเด็กและครอบครัว 



 

7.5  โอกาสในการใชสิง่แวดลอมเพื่อการเรียนรู เชน การคลานบนหญา  การน่ังบนกระบะ
ทราย  การเลือกเพลง  วิดีโอ  หรือของเลนเปนตน 

7.6  เขาใจปญหาและความตองการของครอบครัว  
7.7  เขาใจจุดแข็งและสิ่งที่ชวยสนับสนุนครอบครัวซึง่จะตองมีความสัมพันธกับปญหาและ

ความตองการ 
8.  ข้ันตอนประชุมทีม (IFSP Meeting) 
 เปนข้ันตอนของการประชุม  IFSP  โดยสถานที่และเวลาในการจัดประชุมน้ันจะข้ึนอยูกบั
ความสะดวกของครอบครัว  รวมทั้งภาษาที่ใชในการสื่อสารจะตองเปนภาษาที่เขาใจงายและชัดเจน
สําหรับครอบครัว 
ในการประชุมจัดทํา  IFSP  มีขั้นตอนดังน้ี 

8.1 ทีมระบุความตองการของครอบครัวตามลําดับความสําคัญ  ที่เกี่ยวเน่ืองกับพฒันาการ
เด็ก 

8.2 ทีมระบุกจิกรรม  กิจวัตรประจําวันตางๆ ของครอบครัว 
8.3.ทีมทําการรวบรวมขอมลู  โดยเริม่จากการใหความสนใจ  ใสใจคําถามของครอบครัวเด็ก

ที่มีความพิการ  เกี่ยวกบัการกระตุนพัฒนาการเด็ก  จากน้ันรวบรวมขอมูลที่สําคัญ  เชนขอมลูการ
ประเมินความสามารถเด็ก  แลวสะทอนภาพหรือแสดงใหเหน็ภาพอยางชัดเจนถึงความสามารถของ
เด็ก  ความตองการ  กิจกรรม  เครื่องมืออุปกรณ  สภาพแวดลอม  ที่จะทําใหเด็กพัฒนาข้ึน 

8.3 การกําหนดเปาหมายรวมกันหลังจากประเมินขอมูลตางๆ ทีร่วบรวมไวแลวในการ 
ประชุมที่จะนําขอมูลเกี่ยวกับความตองการของครอบครัวตามลําดับความสําคัญทีเ่กี่ยวเน่ืองกับการ
พัฒนาการของเด็ก  ซึ่งแสดงถึงความคาดหวัง  หรือเปาหมายของครอบครัว  มาพิจารณารวมกันซึง่
เปาหมายที่กําหนดรวมกัน  จะเนนไปในเรื่องการเพิ่มความสามารถของครอบครัวในการดูแล  หรอื
กระตุนพฒันาการเด็ก  และเนนใหเด็กไดมีสวนรวมการทํากจิกรรมตางๆ มากข้ึน  
 8.5  การมอบหมายหรือแบงหนาที่รบัผิดชอบ  หลังจากระบเุปาหมายแลว  ทีมงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของในการทําแผนบรกิารเฉพาะครอบครัว  จะมอบหมาย  หรือแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบในหารบริการ  เพื่อใหแผนบริการดําเนินไปสูจุดหมาย 
 8.6  ระบุวิธีการนําแผนบริการไปดําเนินการ เชน  กิจกรรม  หรือของเลนที่จะชวยกระตุน
พัฒนาการเด็ก   วิธีที่พอแมจะชวยกระตุนพฒันาการเด็ก   
 ในการประชุม IFSP  จะดําเนินการภายใน  45  วัน  หลังจากไดรับการสงตอมาพบผู
ประสานงานบริการ 
9 . ข้ันตอนเริ่มแผนบริการ  (Service Begin) 
 การเริ่มตนบริการตามแผน IFSP  จะทําข้ึนภายใน  5 วัน  หลงัจากไดรับการยินยอมจาก
ครอบครัว  ซึ่งครอบครัวสามารถปฏิเสธทีจ่ะไมดําเนินตามแผน  ถาหากครอบครัวคิดวาแผนน้ันไม
เหมาะสม 
10.  ข้ันตอนทดลองแผน  (IFSP Reviews) 

เปนการทบทวนแผน IFSP  เพื่อพจิารณาวาแผนที่นําไปใชมปีระสิทธิภาพหรือไม เมือ่นําแผน
บริการไปใชแลวเด็กมีพัฒนาการหรือความกาวหนาตามเปาหมายที่กําหนดไวหรอืไม  วิธีการหรือ
กิจกรรมที่นําไปใชสามารถกระตุนพัฒนาการเด็กไดหรอืไม  ตองการเปลี่ยนแผน  IFSP  หรือไม  ซึ่งใน
การทบทวนแผนน้ี  จะเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาของเด็ก  และ



 

ความกาวหนาหรือประสทิธิภาพของแผนบริการ  เพื่อทบทวนหรือปรบัปรุงใหแผนบริการมี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมสําหรบัแตละครอบครัว  โดยจะทําการทบทวนแผนบริการทกุๆ 6 
เดือน  หรืออาจมบีอยครัง้กวาน้ีก็ไดตามความตองการของครอบครัว  และตามความเหมาะสม  
11. ข้ันตอนออกจากกระบวนการ  (Formal Exit) 
 ครอบครัวอาจจะออกจากกระบวนการ  IFSP  ดวยเหตุผลดังน้ี 

11.1 บุคลากรที่เกีย่วของในดานตางๆ ลงความเห็นวาเด็กไมเหมาะสมกบัแผนบรกิารน้ี  
11.2 เด็กแสดงใหเห็นถึงพฒันาการที่มีความกาวหนามากข้ึน  และความลาชาของพัฒนา 

การน้ันมรีะยะเวลาไมยาวนาน 
11.3 ครอบครัวตัดสินใจไมรับบริการตอ 
11.4 เด็กมีอายุมากกวา  3  ป  ข้ึนไป  และตองการรบัการบริการอื่นที่ดีข้ึน  เชนการสงตอ 

ไปรับบริการทางการศึกษา  หรอืเขาสูโปรแกรมการศึกษารายบุคคล  (Individual  Education Plan) 
เปนตน 
 องคประกอบของแผนบรกิารเฉพาะครอบครัว  ประกอบดวยขอมูลตอไปน้ี    

1. ระดับพฒันาการดานตางๆ ของเด็ก 
2. การรวบรวมถึงความตองการของครอบครัว 
3. การกําหนดเปาหมาย  เกณฑในการวัดผล  วิธีการดําเนินการ  ระยะเวลาในการดําเนิน 

การเพือ่วัดความกาวหนาของแตละครอบครัว 
 4.  การจัดบริการที่จําเปนในการชวยเหลือระยะแรกเริม่  โดยมีการกําหนดจํานวนครัง้และ
วิธีการบริการ 
 5.  การจัดบริการที่เหมาะสมกบัลกัษณะของแตละครอบครวั  เชนความเปนอยู  วัฒนธรรม  
วิถีชีวิตในชุมชน 
 6.  ระบุวันที่เริ่มบริการ  และชวงระยะเวลาที่คาดการณไวสําหรับบรกิาร 
 7.  ระบุช่ือผูประสานงาน (Coordinator)   

 8.  การเตรียมการเพื่อนําไปสูการปรบัเปลี่ยนแผนบริการในข้ันตอไป  เชนการปรบัเปลี่ยน
แผนบรกิารเฉพาะบุคคล  ไปสูแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  หรือการปรับเปลี่ยนแผน ไปสู
แผนบรกิารอื่นที่เหมาะสมตอไป  ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มเตรียมการเมื่อเด็กมีอายุต้ังแต  2  ป 6  
 
 

 2. การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education  Program : 
IEP) 
 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education  Program : IEP) เปน
แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาทีส่อดคลองกบัความตองการจําเปนพเิศษคนพิการ  
ตลอดจนกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดทํา  ดังน้ี 

2.1  การรวบรวมขอมูลท่ัวไปของเด็กพิการ 
- การสมัภาษณ 
- การสงัเกต 
- การรวบรวมเอกสาร ประวัติทั่วไป 



 

2.2  การประเมินคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา 
 โดยกระบวนการประเมินคัดกรอง สามารถใชแบบทดสอบทางการศึกษา เชน แบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาการศึกษา  แบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548    หรือแบบประเมิน  คัด
กรองของหนวยงานอื่น ๆ  เพื่อประมวลขอมูล  

2.3  การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน( Based   Assessment ) 
การตรวจสอบและประเมินเด็ก   เพื่อคนหาศักยภาพหรือความสามารถที่เปนขอเดนของเด็ก

และทักษะที่เด็กสามารถใชในชีวิตประจําวัน (Functional skill)  รวมทั้งคนหาขอดอย ขอบกพรอง 
หรือปญหาของเด็ก ทั้งน้ีควรประเมินในหลายสถานการณ 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  สือ่  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 
2.4.5  คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
2.4.6  ความเห็นชอบของบิดา  มารดา  ผูปกครองหรือผูเรียน 

2.5  การใหบริการดวยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม (Appropriate Intervention 
Activities)  

ในการจัดกิจกรรมใหเด็กพิการทุกประเภทจะตองคํานึงถึงกิจกรรมเชนเดียวกับเด็กทั่วไป                          
ในระดับอายุ  4 ปข้ึนไป ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)    
ซึ่งประกอบดวยทักษะสําคัญ 6 ดาน ดังน้ี 
 1 )  ทักษะกลามเน้ือมัดใหญ  (Gross Motor Skill) 
 2 )  ทักษะกลามเน้ือมัดเล็ก (Fine Motor Skill) 
 3 )  ทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร (Language/Communication Skill) 
 4 ) ทักษะทางสงัคม (Social Skill) 
 5 ) ทักษะการชวยเหลือตนเอง (Self - Help Skill) 

 6 )ทักษะวิชาการ/สติปญญา (Pre-academic Skill) 
 สําหรับการใหบริการดวยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ใหดําเนินการจัดกิจกรรมตาม 
โครงสรางหลักสูตร   และผลการพัฒนาที่คาดหวังของทักษะทั้ง 6 ดาน   และทักษะที่จําเปนสําหรับ 
เด็กที่มีความบกพรองบางประเภท 

2.6  การประเมินความกาวหนา  (Re-Assessment)  
ในการใหบริการจะตองมีการจดบันทึก    และรวบรวมขอมูลจากทุกฝายที่เกี่ยวของ    อาจมี

การประชุมเพื่อสรุปความกาวหนาของเด็กแตละคน   ตลอดจนมีการรายงานความกาวหนาใหพอแม  
ผูเกี่ยวของ ซึ่งอาจมีการตัดสินใจปรับปรุงการใหบริการ   หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม   โดยมีการ
ประเมินอยางนอยปละ 2  ครั้ง  



 

2.7  การสงตอและการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล    
ดําเนินการสงตอเด็กพิการไปยังหนวยงานทางการศึกษา    หรือหนวยงานทีเ่กี่ยวของและนิเทศ          
ติดตาม  
 
 



 

หลักการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการและศักยภาพ 
สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

           
ลักษณะปญหาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

1.  เด็กหูหนวกจะมีปญหาทางภาษามาก เพราะขาดการสื่อความหมายดานภาษาพูด ตองใช
มือแทนภาษาพูด เวลาพูดเสียงจะเพี้ยน ทําใหติดตอกับบุคคลอื่นไดนอย คนหูหนวกมักเขียนหนังสือ
ผิดเขียนกลับคํา รูคําศัพทนอย การใชภาษาเขียนผิดพลาด 

2.  เ ด็กหูหนวกจะมีปญหาดานอารมณ เพราะสาเหตุของภาษาทําใหการสื่อความ              
ทําความเขาใจเปนไปไดยากลําบาก  ถาหากไปอยูในสังคมที่ไมเปนที่ยอมรับแลว ก็ยอมเพิ่มปญหา 
มากข้ึน ทําใหเด็กสุขภาพจิตเสื่อมมีปมดอยทําใหเด็กเกิดความคับของใจ  กอให เกิดปญหา          
ทางอารมณได  เชน โกรธงาย  เอาแตใจตัวเอง  ข้ีระแวง   ขาดความรับผิดชอบ  ไมมีความหนักแนน 
ไมอดทนตอการทํางาน   หนีงานหนัก  เปนตน 

3.  เด็กหูหนวกจะมีปญหาดานครอบครัว  หากครอบครัวของเด็กหูหนวกไมยอมรับ          
เด็กขาดความรัก  ความเขาใจ  ขาดความอบอุนทางใจ  มีความทุกขเพราะความนอยเน้ือตํ่าใจแลว
ยอมกอใหเกิดปญหาฝงรากลึกจิตใจของเด็กมาก  เพราะจะระบายกับใครก็ไมไดเน่ืองจากความ        
บกพรองการสื่อความหมายทางการพูด 

4.  เด็กหูหนวกจะมีปญหาดานสังคม  ถาหากอยูในสังคมที่ไมยอมรับ  รูเทาไมถึงการณ  ขาด
ความเขาใจ  มักถูกกลั่นแกลง  ลอเลียน  ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเด็กหูหนวกเกิดความคับ ของใจ  
นอยเน้ือตํ่าใจ  และบางครั้งอาจตกเปนเครื่องมือของพวกมิจฉาชีพ  กลายเปนอาชญากร   บางรายก็
ถูกลอลวงใหคาประเวณี  ติดยาเสพติด  และนักการพนัน  เปนตน 

5.  เด็กหูหนวกจะมีปญหาดานความมืด  เพราะเด็กหูหนวกจะใชตาแทนการฟงเสียงตาง ๆ 
ถาขาดแสงสวางก็ขาดการมองเห็น  จะไมสามารถสื่อความหมายได 

6.  เ ด็กหูหนวกจะมีปญหาดานการประกอบอาชีพ  บุคคลที่หูหนวกจะเสียสิทธิใน          
การประกอบอาชีพไมเทาเทียมกับคนปกติ 

 
ควรปฏิบัติตอเด็กบกพรองทางการไดยิน 

1.  ใหความรัก  ความอบอุนใจแกเด็ก  แสดงใหเห็นวาเขาเปนสมาชิกคนหน่ึงของ             
ครอบครัว 

2.  ฝกสุขนิสัยและกิจนิสัยที่ดีใหรักความสะอาด  สวยงาม   และรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอยอยูเสมอ 

3.  ใหกําลังใจ  และช้ีแนวทางใหบางพอสมควร  เพื่อใหเกิดความพอใจและเช่ือมั่นมากข้ึน 
4.  ฝกหัดใหชวยทํางาน  เพื่อใหรูจักการทํางานรวมกบัผูอื่น 
5.  กระตุนหรอืเตือนใหใชเครื่องชวยฟง  เพื่อใชประโยชนจากการไดยินสวนทีเ่หลือ 
6.  พูดคุยกับเด็กหหูนวกเสมอ ๆ และพูดดวยหนาตาย้ิมแยมแจมใส 
7.  ใหเด็กหูหนวกมองเห็นหนาทานขณะพูด  เด็กจะไดดูการเคลื่อนไหวจากริมฝปาก         

ไมพูดชาจนเกินไป  หรือเร็วเกินไป 
8.  พูดกับเด็กดวยเสียงธรรมดาไมตองตะโกน  ใชประโยคสัน้ ๆ คํางาย ๆ 
9.  มีความอดทน  ใจเย็น  ตอสูกับปญหาในการใชเวลาในการอบรมสั่งสอน 



 

10.  หากสังเกตเห็นวามีสิง่ใดผิดปกติ  ควรปรึกษาผูรูหรือแพทยทันท ี
11.  เปดโอกาสใหเด็กหูหนวกไดพบปะสังสรรคเพื่อนบานใกลเคียงบางในบางครั้ ง            

บางโอกาสตามความเหมาะสม 
12.  ระลึกเสมอวา  เด็กหหูนวกมีชีวิตจิตใจ  มีความตองการเหมือนกบัเด็กปกติ 
การสอนเด็กบกพรองทางการไดยิน 
การใหการศึกษาแกเด็กที่บกพรองทางการไดยินเปนสิ่งสําคัญ  และจําเปนมากเพื่อชวยใหเด็ก

เหลาน้ันไดพัฒนาตนเองตามกําลังความสามารถของตน  การศึกษายังเปนพื้นฐานที่จะชวยใหเขาได
พัฒนาตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีอาชีพที่จะชวยใหมีรายไดเลี้ยงตัวเอง         ดังน้ัน 
การศึกษาพิเศษจึงเห็นความสําคัญที่จะตองจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กบกพรองทาง      การไดยิน  
หลายวิธีดังน้ีคือ 

1.  วิธีสอนแบบใชภาษามือแทนสัญลักษณ  และแทนความหมายของภาษา (Manual 
Method) 

2. วิธีสอนพูดดวยภาษาพูด (Oral Method) 
ในการสอนทั้งสองวิธีน้ีตางมีขอเสียดังน้ี 

ขอเสียของการสอนดวยภาษามือ  คือ 
1. มีคนจํานวนนอยที่เขาใจภาษามือ  ทําใหเด็กหูหนวกติดตอกับเพื่อนหูดีไมไดถาใชภาษา

มือ 
2. ทําใหไมเขาใจภาษาพูดของคนปกติ 
3. ภาษามือเปนภาษาโดด  ไมมีระเบียบของถอยคํา  เวลานํามาแตงประโยคมักจะเขียน

กลับหนากลับหลัง 
4. ไมมีวิธีใดที่เรียนพูดไดดีเทาภาษาพูด  ทําใหเขาใจภาษาพูดของคนปกติได 

ขอเสียของภาษาพูด 
1. ใชเวลามาก  และสอนยาก 
2. เด็กหหูนวกพูดฟงยาก  ไมชัดเจน  พูดผิด ๆ ถูก ๆ 
3. การสอนพูดตองจัดเด็กเรียนจํานวนนอย  5-8 คน ทําใหเสียคาใชจายมาก 
4. การสือ่ความหมายยังตองใชภาษามือ 
ไมวาจะสอนโดยวิธีใดหรือจัดการศึกษาระบบใดก็ตาม  ความสมบูรณและความถูกตอง   

ไมไดอยูที่ระบบ  แตหากอยูที่การเลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับความพิการของเด็กแตละประเภท  
วาเด็กหูหนวกขนาดไหน  ควรใชวิธีการสอนประเภทใด   จึงจะใหประโยชนแกเด็กมากที่สุด        ซึ่ง
นับเปนเรื่องที่สําคัญมาก  ทฤษฎีการใหการศึกษาที่ ดีน้ันจะตองยืดหลักวา  “จัดระบบให      
เหมาะสมกับเด็ก  ไมใชบังคับเด็กใหเรียนตามระบบที่จัดใหเทาน้ัน 
 Robert & Sanderson ไดเขียนลงในนิตยสารรายเดือนช่ือ  “The Hoosier” ฉบับที่ 85  
เมษายน-พฤษภาคม  พุทธศักราช  2515  เรื่อง  Definition  of  Methodology in Educatino of  
Deaf  ไดจัดประเภทวิธีสอน  5  วิธี 

1. วิธีสอนพูด (Oral  Method) 
2. วิธีสอนแบบรวม  (Combined  Method) 
3. วิธีสอนแบบตางวิธีสอนพรอม ๆ กันสลับกันไป (Simul  taneous  Method) 
4. วิธีสอนแบบรวมหลายระบบ (Combined System) 



 

5. ใชวิธีสอนทุกวิธีที่เห็นวาเหมาะสม (Total  Communication) 
1. วิธีสอนพูด (Oral  Method) 
 วิธีการสอนพูดใหแกเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินน้ียึดหลักที่วาใหผูสอนพูดกับเด็กให

มากที่สุด  ใหเด็กเห็นความสําคัญของการพูด  ทักษะที่เกี่ยวของกับการพูดไดแก  การดู  คือ     โดย
การอานจากริมฝปากของผูพูดดวยเปนสิ่งสําคัญ 

สิ่งสําคัญท่ีครูจะตองเตรียมตัวในการสอน 
1.  ตรวจสอบการทํางานของเครื่องขยายเสียงทุกวัน  เพื่อใหแนใจวาเครื่องขยายเสียงทํางาน

ปกติ 
2.  ตรวจเครื่องชวยฟงสวนบุคคลของเด็กทุกคนตลอดเวลาการสอน 
3.  ครูประจําช้ันควรมีความรูเกี่ยวกบัระดับการไดยินของเด็กทุกคนที่ตนทําการสอน 
4.  ใหพูดเสียดังพอเหมาะกับการไดยินของเด็ก เชน  ครูควรใชไมโครโฟนใหหางจากปากครู

ในระยะ  6- 8  น้ิว  ทั้งน้ีเพื่อความชัดเจนของการรับฟงเสียงของครู 
5.  ครูตองระวังและแนะนําใหเด็กพูดลงในไมโครโฟนของเด็กดวย  ทั้งน้ีเพื่อความชัดเจน

เชนกัน 
6.  ครูควรพูด  และใชจังหวะการพูดตามปกติ  พูดเปนวลี  หรือ  ประโยคไมควรเนนเสียง

หรือพูดชาเกินไป 
7.  ครูไมควรปลอยใหเด็กพูดผิด ๆ โดยไมแกไข ทั้งน้ีเพื่อประสานงานกับครูสอนพูด

โดยเฉพาะ 
 8.  เมื่อเด็กเขาใจความหมายของภาษาพูดแลว  ควรฝกใหเด็กพูดตามครู  หากพูดตามฐานที่
เกิดของเสียง  6  ฐาน  เริ่มจากงายไปหายากตามลําดับจนกวาจะพูดไดชัด 
 9.  การสอนพูดเริ่มสอนทีละคํา  สอนคําใหมคูกับคําเกาที่เพิ่งเรียนไปและใหจําแนกเสียงของ
พยัญชนะหรือสระ 

 
 
 



 

ตัวอยางแนวการจัดกิจกรรมสงเสรมิพัฒนาการ 
สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน อายุระหวางแรกเกิด ถึง  3  ป 

1. ทักษะกลามเน้ือมัดใหญ 
 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 

1.  การเคลื่อนไหวในทานอน การเคลื่อนไหวในทานอน
หงาย 

- สามารถย่ืนแขนในทานอน
หงาย 

- ผูฝกนําของเลน/สิ่งของสสีดใสหรือมีเสียง มาแกวงเหนือศีรษะผูเรียน
ในทานอนหงาย แลวกระตุนใหผูเรียนเอื้อมมือจบัสิง่ของน้ัน 

- ใหผูฝกจบัมือผูเรียนแลวเคลื่อนไหวไปในทิศทางตางๆ 
- เลนจั๊กจีก้ับผูเรียนในขณะที่นอนหงาย 

  - สามารถหันศีรษะไปดานขาง 
 

- ผูฝกนําของเลน/สิ่งของสสีดใสหรือมีเสียง มาแกวงเหนือศีรษะผูเรียน
ทานอนหงาย  แลวขยับวัตถุไปดานขางซาย-ขวา แลวกระตุนให
ผูเรียนหันศีรษะตามวัตถุน้ัน   

- ผูฝกแตะบริเวณคางหรือศีรษะแลวผลักเบาๆไปดานที่ตองการให
ผูเรียนหันไป 

  - สามารถเตะขาไปมา 
 

- ผูฝกจับเทาทั้งสองขางของผูเรียนงอเขาเหยียดออกสลับไปมา 
- ผูฝกจับขาผูเรียนเตะไปมากอนจากน้ันใหผูเรียนพยายามทําเอง  

- ผูฝกใชมอืดันฝาเทาผูเรียนทั้งสองขาง  ใหผูเรียนใชเทายันมอืผูฝก 
การพลิกตัว - สามารถพลิกตะแคงซายและ

ขวา 
 

- จัดทาผูเรียนในทานอนหงาย  สมมติตองการใหพลิกตะแคงซาย  เอา
ของเลนวางดานซาย  ผูฝกจับแขนดานซาย ของผูเรียนใหแนบใบหู 
จับบริเวณขาดานขวาใหงอเขาขวา กระตุนใหผูเรียนยกแขนและขา
ขางขวา มาดานซาย เพื่อที่จะมาเลนของเลน แลวจงึลด     การ
ชวยเหลือใหผูเรียนทําดวยตนเอง 



 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 

- สามารถพลิกควํ่าและหงาย - จัดทาผูเรียนอยูในทานอนตะแคง  กระตุนใหพลิกควํ่า ทางดานหนา
โดยใหเด็กเอื้อมหยิบของเลน   

- จัดใหผูเรียนอยูในทานอนควํ่างอขาขางหน่ึงแลวจับทีห่ัวไหลและ
สะโพกพลกิไปทางดานหลงั  ผูเรียนอยูในทาพลิกหงายได  

- สามารถยันตัวเพือ่เตรียมลุกข้ึน
น่ัง 

- จัดทาผูเรียนอยูในทานอนตะแคง ฝกใหผูเรียนใชแขนยันตัวลุกข้ึนน่ัง 

2.  การเคลื่อนไหวในทานอน การเคลื่อนไหวในทานอน
ควํ่า 

- สามารถชันคอข้ึน - ขณะผูเรียนอยูในทานอนควํ่า ใหสวนอกอยูบนหมอน แลวกระตุนให
ผูเรียนชันคอ  โดยใชของเลนชูเริม่จากระดับสายตาเด็กแลวคอยๆ 
เลื่อนข้ึนใหเด็กชันคอข้ึน  

- สามารถคืบไปในทิศทางตางๆ - ขณะผูเรียนอยูในทานอนควํ่า นําของเลนมากระตุนดานหนา ให
ผูเรียนคืบตามของเลน 

3.  การน่ัง 
 
 

การน่ังบนพื้น - สามารถน่ังทรงตัวโดยมี
เครื่องชวย/ผูชวย 

- จัดทาใหผูเรียนน่ังทรงตัวบนพื้น  โดยมีเครื่องชวย/ผูชวย 

- สามารถน่ังโดยใชมือยัน 
 

- จัดทาใหผูเรียนน่ังทรงตัวบนพื้น  ใชมือทั้งสองขางยันพื้นในลักษณะ
แบมือ 

- สามารถน่ังทรงตัวเมื่อมีแรง
กระทบจากภายนอกได 

- จัดทาใหผูเรียนน่ังทรงตัวบนพื้น  ผูฝกตานแรงบรเิวณไหลใน       
ทิศทางตาง ๆ ใหเด็กน่ังทรงตัวอยูได 

- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียม
ยืน 

- ฝกใหผูเรียนเปลี่ยนจากทาน่ังเปนทาต้ังคลาน และใหผูเรียนยกขาข้ึน
หน่ึงขางยันตัวลกุข้ึน  โดยมีเครื่องชวย/ผูชวย 
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การน่ังบนเกาอี ้ - สามารถน่ังทรงตัวโดยมี
เครื่องชวย/ผูชวย 

- จัดทาใหผูเรียนน่ังบนเกาอี้ แบบมพีนักพิง ใหเทาวางราบพอดีกับพื้น 
ฝกใหผูเรียนน่ังทรงตัวโดยมีผูชวยเหลือ 

- สามารถน่ังทรงตัวเมื่อมีแรง
กระทบจากภายนอกได 

- จัดทาใหผูเรียนน่ังบนเกาอี้   ใหเทาวางราบพอดีกบัพื้น   ผูฝก     
ตานแรงบริเวณไหลในทิศทางตาง ๆ ฝกใหผูเรียนน่ังทรงตัวอยูได 

- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียม
ยืน 

- จัดทาใหผูเรียนน่ังบนเกาอี้   ใหเทาวางราบพอดีกบัพื้น  ฝกใหโนม
ลําตัวไปดานหนาเล็กนอย ลงนํ้าหนักที่ขาดันตัวลุกข้ึนยืน 

4.   การคลาน การคลาน - สามารถต้ังคลาน - จัดทาใหผูเรียนอยูในทานอนควํ่า ผูฝกจบัสะโพกใหยกข้ึน แลวให
ผูเรียนใชมือทั้งสองขางยันพื้นยกลําตัวข้ึน ถาเด็กไมสามารถใชมือดัน
ข้ึนเอง  ผูฝกชวยจับหัวไหลใหลําตัวยกข้ึนอยูในทาต้ังคลาน 

- จัดทาใหผูเรียนอยูในทาต้ังคลานโดยแบมือยันพื้น 

- สามารถคลานไปในทิศทางตาง 
ๆ  

- ใหผูเรียนอยูในทาต้ังคลานบนขาขางหน่ึงของผูฝก โดยหันหนาเขาหา
ผูฝก จากน้ันนําอุปกรณทีม่ีสสีดใสหรอืมีเสียงมาเขยาเรียกใหผูเรียน
มาตามเสียงโดยผูเรียนจะคอยๆคลานโดยทิ้งนํ้าหนักไวที่เขาและมือ
เพื่อเคลื่อนตัวไปหาเสียง  

- ใหผูเรียนอยูในทาต้ังคลานบนหมอนขาง จากน้ันนําอปุกรณที่มี     สี
สดใสหรือมีเสียงมาเขยาเรียกใหผูเรียนมาตามเสียงโดยผูเรียนจะ
คอยๆคลานโดยทิง้นํ้าหนักไวทีเ่ขาและมอืเพื่อเคลือ่นตัวไปหาเสียง 

- จัดทาใหผูเรียนอยูในทาต้ังคลาน  ใชสื่อกระตุนฝกใหผูเรียนคลานไป
ในทิศทางตาง ๆ 
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- สามารถคลานข้ึนลงบันได - จัดใหผูเรียนอยูในทาคลาน โดยใหมือวางบนบันไดข้ันที่ 1 ใหผูเรียน
ทรงตัวใหมั่นคง จากน้ันใหผูเรียนเอื้อมมือขางที่ถนัดไปวางไวบน
บันไดข้ันที่ 2 ใหอยูในทาคุกเขา  ผูฝกใชมือแตะหรือกระตุนเตือนที่
บริเวณสะโพก เพื่อใหผูเรียนยกขาข้ึน ทีละขางเพือ่วางอยูบนบันได
ข้ันเดียวกัน และฝกดวยวิธีน้ีไปเรือ่ยๆจนผูเรียนเกิดทกัษะ 

- จัดทาใหผูเรียนอยูในทาต้ังคลาน ใชของเลนกระตุนใหผูเรียนคลาน
ข้ึน – ลงบนัได 

- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียม
ยืน 

- จัดทาใหผูเรียนอยูในทาต้ังคลาน และฝกใหผูเรียนยันตัวลกุข้ึนยืน 

5.  การยืน การเกาะยืน - สามารถเกาะยืนโดยใชมือจับ
ทั้งสองขาง 

- ฝกใหผูเรียนยืนโดยใชมือสองขางจบัยึดที่เกาะ/ราวไว 

- สามารถเกาะยืนโดยใชมือจับ
ขางเดียว 

- ฝกใหผูเรียนยืนใชมือขางใดขางหน่ึงจับยึดทีเ่กาะ/ราว 

การยืน - สามารถยืนทรงตัวไดเอง - ฝกใหผูเรียนยืนทรงตัวโดยอสิระ 
6.  การเดิน การเกาะเดินทางราบ - สามารถเดินโดยมผีูชวย/

เครื่องชวย 
- ฝกใหผูเรียนเดินโดยใชของเลนลอใหเด็กเดินหยิบของเลนโดยมี         

ผูฝกจับมือ 

- สามารถเดินเกาะผนัง/ราว - ฝกใหผูเรียนเกาะเดินไปตามราวหรือผนัง 
การเดินโดยอิสระ - สามารถเดินไดดวยตนเองโดย

ไมมีผูชวยหรอืเครือ่งชวย 
- ฝกใหผูเรียนเดินดวยตนเอง 
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การเดินข้ึน - ลงบันได - สามารถเดินข้ึน-ลงบันไดโดยมี
การพักเทาและจบัราวบันได
หรือมีคนชวยจับมือ 

- ฝกใหผูเรียนเดินข้ึน-ลงบันไดโดยมกีารพกัเทาและจับราวบันไดหรือมี
คนชวยจับมอื 

- สามารถเดินข้ึน-ลงบันไดโดยมี
การสลับเทาและจบัราวบันได
หรือมีคนชวยจับมือ 

- ฝกใหผูเรียนเดินข้ึน-ลงบันไดโดยมกีารสลบัเทาและจับราวบนัไดหรือ
มีคนชวยจับมือ 

7.  การว่ิง การว่ิง - สามารถว่ิงไปในทิศทางตาง ๆ - ฝกใหผูเรียนว่ิงไปในทิศทางตาง ๆ 

2. ทักษะกลามเน้ือมัดเล็ก 

 
ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 

1. ทักษะการมอง 
 

การจองมอง - สามารถสบตากบัผูอื่น - ใหผูเรียนมองสิ่งของหรือวัตถุที่มีสีสดใสในระดับสายตาของผูเรียน
และผูฝก คอยๆ เอาสิ่งของหรือวัตถุน้ันออกใหผูเรียนสบตาผูฝก   

- เลนเกมจะเอ  

- สามารถจองมองสิ่งของที่อยู
ตรงหนา 

- ใหผูเรียนใชสายตาจองมองสิ่งของหรือวัตถุที่วางอยูตรงหนา   
- ใหผูเรียนมองของเลนที่เคลื่อนไหวที่แขวนอยูตรงหนา 

- สามารถจองมองวัตถุดานขาง
ซาย-ขวา 

-   ใหผูเรียนใชสายตาจองมองสิ่งของหรือวัตถุที่วางอยูดาน ซาย - ขวา   

- สามารถจองมองวัตถุดานบน-
ลาง 

-   ใหผูเรียนใชสายตาจองมองสิ่งของหรือวัตถุที่วางอยูดาน บน - ลาง   
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การมองตาม - สามารถมองตามวัตถุทีเ่คลื่อนที ่ -   ใหผูเรียนใชสายตาจองมองและมองตามวัตถุหรือสิ่งของที่เคลื่อนที่ 

ไปในทิศทางตางๆ ทั้ง ดานซาย – ขวา    ดานบน – ลาง  

- สามารถมองหาสิง่ของหรือวัตถุ
ที่หายไปจากสายตา 

- ใหผูเรียนใชสายตามองหาสิ่งของหรือวัตถุที่หายไปจากสายตา 

- ใหผูเรียนมองหาสิ่งของหรือวัตถุที่ยายจากมือหน่ึงไปอีกมือหน่ึง 
2. ทักษะการใชมือ 
 

การใชมือในการเอื้อม  
กําหรือจับวัตถุ เพื่อนํา
วัตถุจากจุดหน่ึงไปปลอย
ยังจุดหมาย 

- สามารถเอื้อมมือจบัสิ่งของที่
ใกลมือ 

 

- นําของเลนมาวางแลวใหผูเรียนเอื้อมไปจับของเลน 

- สามารถจับหรือกําวัตถุไดอยาง
มั่นคง 

- นําของเลนมาวางไวแลวใหผูเรียนจับหรือกําของเลน 

- สงของเลนใหผูเรียนรับและจับหรือกําของเลน 

- สามารถนําวัตถุที่จบัไปยัง
จุดหมาย 

- นําของเลนมาวางดานหนาแลวใหผูเรียนหยิบแลวนําไปยังเปาหมายที่
ผูฝกกําหนด 

- สามารถปลอยวัตถุทีจุ่ดหมาย
ได 

- นําของเลนมาวางดานหนาแลวใหผูเรียนหยิบแลวนําไปปลอยหรือวาง
ยังเปาหมายที่ผูฝกกําหนด 

3. ทักษะการประสานสัมพันธ
ระหวางตากับมือ 

การประสานสัมพันธ
ระหวางตากบัมือ 

 

- สามารถใชตาประสานสัมพันธ
กับมือในการทํากิจกรรมอยาง
งายๆ 

 

- กิจกรรมรอยลูกปด   
- กิจกรรมปนดินนํ้ามัน             

-  กิจกรรมตอกหมุดไม   
- กิจกรรมพับกระดาษ   
- กิจกรรมตอกอนไม   

- กิจกรรมใชชอนตักนํ้าใสขวด  
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4. ทักษะการเคลื่อนไหวอวัยวะ
ที่ใชในการพูด 
 

การเคลื่อนไหวรมิฝปาก   - สามารถควบคุมการใชปาก  - ใหผูเรียนทํากิจกรรมที่ใชริมฝปาก ในการเมมปดปากแนนสนิท     
จูปาก อาปาก แลวปลอยตามคําสั่งผูฝก  

- ใหผูเรียนเคลื่อนไหวริมฝปากตามครูโดยใชกระจกเงา  
การดูดและการเปา   - สามารถดูดของเหลว  และ

อาหารหนืดหรือขน  
- ใชหลอดดูดกระดาษทิชชูจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึงในระยะใกล 
- ใชหลอดดูดนํ้าหวาน วุน  ดูดเสนขนมลอดชอง   

- สามารถเปาลมออกจากปาก - เปาฟองสบู  
- เปาขนนก 
- เปาหนังยาง   

การเค้ียวและการกลืน -     สามารถเค้ียวและกลืนอาหาร -   ใหผูเรียนฝกเค้ียวและกลืนวุน  สลิ่ม  ผลไมที่ลักษณะน่ิมๆ 
 



 

3. ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 
 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
1.ทักษะการชวยเหลอืตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  
พื้นฐาน 
 

การด่ืม - สามารถด่ืมนมหรือนํ้าไดดวย
ตนเอง 

 

- ฝกด่ืมนมและนํ้าโดยการใชหลอดดูด 

- ฝกด่ืมนมและนํ้าจากแกวนํ้าที่มีหูจับ 
- ฝกด่ืมนมและนํ้าจากแกวโดยใชแกวปกติ  

การรบัประทานอาหาร 
 

- สามารถหยิบจับอาหาร        
รับประทานไดดวยตนเอง 

- ฝกหยิบขนมหรืออาหารที่เปนช้ินในภาชนะมารับประทาน โดยไม
ตองมีผูชวย 

- สามารถใชชอนรบัประทาน
อาหารโดย หกเล็กนอย 

- ฝกใชชอนตักอาหารรับประทานโดยผูฝกชวยกอนแลวลดการ
ชวยเหลือลงใหผูเรียนทําดวยตนเอง 

การแตงกาย - สามารถแตงกายโดยมผีูอื่น
ชวยเหลือ 

- ฝกการสวมเสื้อคอกลมโดยมีผูชวยเหลือ 
- ฝกการสวมเสื้อที่มีกระดุมโดยมีผูชวยเหลือ 

- ฝกแตงกายโดยใชตุกตาเปนแบบ 
การขับถาย - สามารถบอกความตองการใน

การขับถาย 
- ฝกใหผูเรียนบอกหรือแสดงทาทางเพื่อบอกความตองการในการ

ขับถาย 

- สามารถขับถายในหองสวม โดย
มีผูชวยเหลือ 

- ผูเรียนรูจักวิธีการใชหองนํ้า  หองสวมและอุปกรณในหองนํ้า 
- ฝกการขับถายลงในโถสวม โดยมผีูชวยเหลือ 

- ฝกการชําระลางหลังการขับถาย โดยมผีูชวยเหลือ 
การทําความสะอาด    
รางกาย 

- ส า ม า ร ถ ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด      
รางกาย  โดยมีผูอื่นชวย 

- ฝกวิธีการทําความสะอาดรางกายโดยการลางมือ ลางหนา แปรงฟน
และอาบนํ้า โดยมผีูชวยเหลือ 

 



 

4. ทักษะการรับรูและแสดงออกทางภาษา 
 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
1. ทักษะการรับรูและเขาใจ
ภาษา 

การรบัรูเสียง - มีการรับรูแหลงของเสียง - ผูฝกใชอุปกรณที่ทําใหเกิดเสียงในระดับที่เด็กจะไดยินไดทําใหเกิด
เสียงแลวใหผูเรียนฟงวามีเสียงหรือไมมีเสียง ถาไดยินเสียงใหยกมือ
ข้ึน  กระโดด  ปรบมือ หรือกิจกรรมที่ทําใหเกิดความสนุก หรือ
สังเกตปฏิกิริยาของผูเรียนในเด็กเล็ก (ถาสามารถใชเครื่องชวยฟงได
จะเปนการดีอยางย่ิง) 

- ผูฝกใหเด็กปดตาหรือหันหลังใหกับแหลงกําเนิดเสียง และใชอุปกรณ
ที่ทําใหเกิดเสียงในระดับที่เด็กจะไดยินได ทางดานหนา ดานหลัง   
ดานซาย – ขวา   หรือทิศอื่นๆ แลว  ผูฝกทําใหเกิดเสียง ใหเด็กช้ีวา
เสียงมาจากทิศใด  

- ฝกฟงเสียงที่คุนเคยในชีวิตประจําวัน โดยผูฝกจะตองบอกผูเรียน ทุก
ครั้งวาเสียงที่ไดยินคือเสียงอะไร 

การรบัรูสีหนา  ทาทาง - สามารถเขาใจภาษาทาทางที่
ผูอื่นแสดง 

- เมื่อผูฝกแสดงสีหนา  ทาทางหรืออารมณ   ผู เรียนมีปฏิกิริยา
ตอบสนองไดเหมาะสม 

- เมื่อผูฝกแสดงทาทางบอกความตองการแลวใหผูฝกปฏิบัติตาม 
- ฝกใหผูเรียนแสดงสีหนา ทาทางไดอยางเหมาะสมจากประสบการณ

เดิม  



 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
การรับรูคําพูด - สามารถตอบสนองตอคําพูด

ของผูอื่น 
- ผูฝกตองพูดใหผูเรียนฟงคําพูดในชีวิตประจําวัน หรือกิจกรรมที่กําลัง

ทําอยู อยางสม่ําเสมอ และมีทาทางที่ชัดเจนประกอบคําพูดน้ัน 
- ฝกปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ  โดยผูฝกสั่งและแสดงทาทางใหเด็กปฏิบัติ

ตาม  
2. ทักษะการแสดงออกทาง
ภาษา 

การแสดงสีหนา   หรือ
ทาทาง 

- สามารถแสดงสีหนา หรือ
ทาทาง สื่อใหผูอื่นเขาใจ 

- ฝกใหผูเรียนแสดงสีหนาทาทาง บอกความตองการ โดยครูทําเปน
ตัวอยางใหดูกอน  เชน  ปรบมือ  ย้ิมหวาน เมื่อดีใจ 

การสือ่สารโดยการใช
รูปภาพ สัญญาณ   
สัญลักษณ 

- สามารถสื่อสารโดยการใช
รูปภาพ  

- ฝกใชรูปภาพ ในการสื่อสารเพื่อบอกความตองการของตนเองกับผูอื่น 

การพูด - สามารถแสดงออกโดยการ
พูดเปนคํา หรือ ประโยค
งายๆ 

- ฝกใหผูเรียนพูดเลียนแบบเปนคํา โดยออกเสียงตามได 
- ฝกใหผูเรียนไดพูดบอกความตองการ เปนคํา หรือประโยคงายๆ  ทุก

ครั้งกอนที่จะไดรับสิ่งที่ตองการ 
- ฝกใหผูเรียนเรียกช่ือและบอกช่ือสิง่ตางๆ รอบตัว 

 
 
 



 

5. ทักษะทางสังคม 
 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
1. ทักษะการปฏิบัติตนในสังคม การแสดงความตองการ - สามารถรองขอในสิ่งที่ตองการ

หรือปฏิเสธในสิ่งที่ไมตองการ 
- ฝกใหผูเรียนขอสิ่งที่ตองการ โดยการแบมือกอนจึงจะไดของน้ัน  

- ฝกใหผูเรียนปฏิเสธโดยการสายหนา  และสายมือ   
การมปีฏิสัมพันธกบัผูอื่น - แสดงการทักทายกับผูอื่นได

อยางเหมาะสม 
- ฝกใหผูเรียนแสดงการทักทาย บุคคลรอบตัว 
 

 - แสดงการขอโทษ ขอบคุณ - ฝกใหผูเรียนแสดงการขอโทษดวยการไหว เมื่อทําผิด  
- ฝกใหผูเรียนขอบคุณดวยการไหวเมื่อไดรับสิ่งของหรือการชวยเหลือ

จากผูอื่น   
การเลน - สามารถเลนตามลําพงัในกลุม

เพื่อนได 
- ฝกใหผูเรียนเลือกของเลนที่ชอบแลวใหนําไปเลนในกลุมเพื่อน 

- สามารถเลนกับผูอื่นได - ใหผูเรียนรวมเลนเกมงูกินหาง และเกมมอญซอนผา กับกลุมเพื่อน  
 
 



 

6. ทักษะทางดานสติปญญา 
 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
1. ทักษะพัฒนาทักษะความคิด
รวบยอด 

เกี่ยวกับตนเอง - สามารถบอกอวัยวะภายนอก
งายๆ   

- ฝกใหผูเรียนช้ี และบอกสวนตางๆของรางกายตนเองโดยการใชภาษา
มือหรือคําพูด 

- ใชบัตรภาพสวนตางๆของรางกายใหผูเรียนดูแลวจึงใหผูเรียนช้ีสวน
ตางๆ ของรางกาย คือตา จมูก ปาก หู แขน ขา มือ 

การจําแนกแยกแยะ 
- เกี่ยวกับบุคคล 
- เสียงบุคคลที่คุนเคย 
- ใบหนาของบุคคลที่  
  คุนเคย 
- สิ่งของที่คุนเคย 
- สี 
- ขนาด 
- รูปทรง 

- สามารถจําแนกแยกแยะ
เกี่ยวกับบุคคล สิ่งของที่
คุนเคย  สี  ขนาด  รูปทรง 

 
 

- ฝกใหผูเรียนทําภาษามือและใชคําพูดเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวของ
ผูเรียน ไดแก พอ  แม  พี่  นอง  ปู  ยา  ตา  ยาย   

- ฝกใหผูเรียนรูจักทําภาษามือและใชคําพูดเกี่ยวกับสิ่งของที่ใชบอยใน
ชีวิตประจําวัน  คือ สบู ขันนํ้า แกวนํ้า   

- ฝกใหผูเรียนรูจักช่ือสี  และจําแนกสีที่เหมือนกันเขาดวยกัน โดยใช 
กิจกรรมหยิบบอลสีตางๆ ใสตะกรา กิจกรรมเสียบหมุดตามกลุมสีที่ผู
ฝกกําหนด  

- ฝกใหผูเรียนเลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ  และเล็กตามที่ผูฝกกําหนด 

- ฝกใหผูเรียนหยิบรูปทรง  ตามที่ผูฝกกําหนด  
การเปรียบเทียบ 
-   ขนาด ใหญ – เล็ก 

-   หนักเบา 
-   อุณหภูมิ 
-  พื้นผิว 
ฯลฯ 

- สามารถรู ขนาดใหญ-เลก็  
นํ้าหนัก หนัก- เบา  อุณหภูมิ 
รอน-เย็น  พื้นผิว  ฯลฯ 

 

- ฝกการเปรียบเทียบและซักถามสิ่งของขนาดเลก็-ใหญ   
- ฝกการเปรียบเทียบหนัก -  เบา โดยใชอุปกรณ เครื่องช่ัง 

- ฝกการเปรียบเทียบอุณหภูมจิากภาชนะที่มี  นํ้ารอน – นํ้าเย็น  
- ฝกการสมัผสัและเปรียบเทียบวัตถุหรือสิ่งของที่มพีื้นผิวตางกัน    

ไดแก ลูกมะกรูด ลูกมะนาว  กระดาษทรายหยาบ - กระดาษทราย
ละเอียด   



 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
การจบัคู 
- สิ่งของที่คุนเคย 
- สี 
- ขนาด 
- รูปทรง 

- สามารถจับคูสิ่งของที่คุนเคย  สี 
ขนาด  รูปทรง 

 

- ฝกการจับคูภาพผลไมกับของจริง 
- ฝกการจับคูวัตถุหรือสิ่งของที่มีสีเหมือนกัน  
- ฝกการจับคูวัตถุหรือสิ่งของที่มีขนาดเทากัน 

- ฝกการจับคูวัตถุหรือสิ่งของที่มีรูปทรงเหมือนกัน ไดแก ดินสอกับ
ปากกา  เหรียญบาทกับเหรียญ 5 บาท 

การจัดหมวดหมู 
- สิ่งของที่คุนเคย 
- สี 
- ขนาด 
- รูปทรง 

- สามารถจัดหมวดหมู  สิ่งของที่
คุนเคย  สี  ขนาด  รูปทรง 

 
 
 

- ฝกใหผูเรียนจัดหมวดหมูเครื่องแตงกาย 

- ฝกใหผูเรียนจัดหมวดหมูของใชที่มีสีตางๆ  
- ฝกใหผูเรียนจัดหมวดหมูวัตถุที่มีรูปทรงตางๆ 

ความสัมพันธของสิ่งตางๆ  - สามารถใชสิง่ของ 2 อยาง ได
สัมพันธกัน 

-   ฝกใหผูเรียนเลือกใชสิ่งของที่สัมพันธกัน ไดแก ถุงเทากับรองเท า  
จานกับชอน  แปรงสีฟนกับยาสีฟน 



 

7. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
1. ทักษะการใชเครื่องชวยฟง การใชเครื่องชวยฟง - สามารถใชเครื่องชวยฟงได

อยางตอเน่ือง 
 

- ฝกใหผูเรียนยอมรับการใสเครือ่งชวยฟง 

- ฝกใหผูเรียนตอบสนองตอการไดยินเสียงจากเครือ่งชวยฟง 
- ฝกใหผูเรียนใชเครื่องชวยฟงอยางสม่ําเสมอ 

การดูแลรักษาเครื่องชวย
ฟง 
 

- สามารถดูแลรักษาเครื่องชวย
ฟงโดยมผีูอื่นชวย 

- ฝกใหผูเรียนเก็บรักษาเครื่องชวยฟง โดยมีผูอื่นชวยในครั้งแรกกอน  
จึงใหผูเรียนเก็บดวยตนเอง 

- ฝกใหผูเรียนดูแลเครื่องชวยฟง เชน ไมให ตกหลน เปยกนํ้า แกะ
เครื่องชวยฟง 

2. ทักษะการฝกฟงเสียง   การรับรูเสียง - สามารถบอกไดวามีหรือไมมี
เสียง 

- ฝกใหผูเรียนรูจักวามีเสียงหรือไมมีเสียง โดยใชอุปกรณที่ทําใหเกิด
เสียง 

การจําแนกเสียง - สามารถแยกเสียงที่แตกตางกัน - ฝกใหผูเรียนฟงเสียงและแยกความแตกตางของเสียงที่ไดยิน 
ทิศทางเสียง - สามารถบอกทีม่าของเสียง - ฝกฟงเสียงและบอกทิศทางของเสียง 
ระดับของเสียง  เสียงดัง/
เสียงเบา 

- สามารถบอกไดวามีเสียงดัง/
เสียงเบา 

-   ฝกใหผูเรียนแยกฟงเสียงดัง เสียงเบา จากอุปกรณที่ทําใหเกิดเสียง 
เชน กลอง ฉ่ิง  

3. ทักษะการฝกพูด การอานริม
ฝปากและแกไขการพูด 

การเตรียมความพรอมใน
การพูด 
- การบริหาร

กลามเน้ือ 

- สามารถบริหารกลามเน้ือที่ใช
ในการพูด 

-  ใหผูเรียน เคลื่อนไหวริมฝปาก   หอริมฝปากเปนรูปตางๆ โดยใช
กระจกเงา และฝกออกเสียงงายๆ  

- สามารถเปลงเสียงได - ใหผูเรียนเปลงเสียงตามธรรมชาติ ในขณะที่ผูเรียนกําลังเลนหรือทํา
กิจกรรมที่สนุกสนาน 



 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 

- การเปลงเสียงตาม
ธรรมชาติ 

- การฝกลมหายใจ 

- การฝกกลัน้หรือกัก
ลมหายใจ 

- การบริหารลิ้น 

- การฝกเสียงนาสิก 
- การฝกเปลงเสียง 
 

- สามารถหายใจเขาออกไดถูกวิธี 
 

- ฝกใหรูจักสูดหายใจเขาออกยาวๆ  
- ฝกหัดการไอ 
- ฝกใหผูเรียนรูจักสังเกตลมหายใจโดยใชสิ่งของตางๆ เชน สําลี     

ขนนก เปนตน 

- สามารถกลั้นหรือกักลมหายใจ
ที่ถูกตอง 

 

-   ผูฝกสาธิตโดยสูดอากาศเขาไปใหเต็มที่ แลวกักไวไมใหลมออกมา  
คอยๆ ผอนลมหายใจออกชวงสั้นๆ โดยใหผูเรียนใชหลังมือสัมผัสกับ
ลมหายใจที่ออกมา แลว ฝกใหผูเรียนทําตาม  

- สามารถบรหิารลิ้น - ฝกใหผูเรียนเคลื่อนไหวลิ้นในทาตางๆ เชน ยกลิ้น มวนลิ้น แลบลิ้น 
เปนตน 

- ฝกการเคลื่อนไหวลิ้นอยางรวดเร็ว  
- ฝกการเลนลิ้นตางๆ  เชน ลา ลา ลา , ตะ ตะ ตะ เปนตน 

- สามารถออกเสียงนาสิก - ฝกใหเด็กออกเสียงนาสิก เชน เสียง น ม ง เปนตน 

- สามารถเปลงเสียงดัง เสียงเบา  
เสียงกระซิบ  เสียงสูงและเสียง
ตํ่า 

- ผูฝก  ตีกลองเพื่อเปรียบเทียบเสียงดัง   คอย  แผว ใหผูเรียนฟง  
และใชบัตรอักษรแทนเสียง  ประกอบดวย  ด  คือ ดัง ;  ค  คือ คอย   
;   ก  คือ กระซิบ  แลวใหผูเรียนฝกเปลงเสียงตามบัตรตัวอักษรที่ครู
ยก  

การอานริมฝปาก  - สามารถอานริมฝปาก 
 

- ใหผูเรียนฝกการสังเกตการเคลื่อนไหวของริมฝปาก สีหนา ทาทาง
ของผูฝก 

- ฝกการเปรียบเทียบความแตกตางของรูปปากที่ผูฝกพูดโดยใช     
บัตรภาพ 2  ภาพ  ที่แตกตางกัน เชน สม – กลวย   

4. ทักษะภาษามือ ภาษามือที่ใชใน - สามารถใชภาษามือสื่อสารใน - ฝกใหผูเรียนบริหารน้ิวมือ ฝามือโดยการเคลื่อนไหวไปในทิศทางตางๆ  



 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
ชีวิตประจําวัน   เชน  
สมาชิกในบาน รางกาย          
ยานพาหนะ  สี  ผลไม                  
เครื่องแตงกาย  สัตว  
จํานวนนับ สิ่งของ
เครื่องใช   เปนตน 

ชีวิตประจําวัน 
 

- ฝกการวางทามือ เชน การฝกการทํามือเปนทาตางๆ เชน กํามือ แบ
มือ กางน้ิว รวมน้ิว จีบน้ิว 

- ฝกการวางตําแหนงของมือ เชน บริเวณ ศีรษะ ลําตัว อก 

- ฝก ใหผูเรียนใชทาทาง การเคลื่อนไหวของมือประกอบเปนทาภาษา
มือ คําตางๆ เพื่อใชในการสื่อสาร เชน หิว  อิ่ม   เขาหองนํ้า พอ แม 
ฯลฯ 

- ฝกใหผู เรียนทําทาภาษามือคําตางๆ ที่ตองใชในชีวิตประจําวัน      
ไดแก สมาชิกในบาน  รางกาย  ยานพาหนะ สี  ผลไม  เครื่องแตง
กาย  สัตว  จํานวนนับ สิ่งของเครื่องใช   



 

ตัวอยางแนวการจัดกิจกรรมสงเสรมิศักยภาพ 
สําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน อายุต้ังแต  4 ปขึ้นไป 

1.  ทักษะกลามเน้ือมัดใหญ 
 

ทักษะ เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
1.  การน่ัง 
 

การน่ังบนพื้น 
 
 
 

- สามารถน่ังทรงตัวโดยอิสระและ
มั่นคง 

- ฝกใหผูเรียนน่ังบนพื้น น่ังทรงตัวดวยตนเอง และ สามารถเอือ้ม
มือทํากจิกรรมนอกฐานรองรับ 

- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียมยืน - ฝกใหผูเรียนเปลี่ยนจากทาน่ังเปนทาต้ังคลาน และยันตัวลุกข้ึน
ดวยตนเอง   

การน่ังบนเกาอี ้ - สามารถน่ังทรงตัวโดยอิสระและ
มั่นคง 

- ฝกใหผูเรียนน่ังบนเกาอี้ เทาวางราบพอดีกับพื้น ใหผูเรียนน่ังทรง
ตัวและ สามารถเอื้อมมือทํากิจกรรมนอกฐานรองรับ 

- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียมยืน - ฝกใหผูเรียนน่ังบนเกาอี้ เทาวางราบพอดีกับพื้น   โนมลําตัวไป
ดานหนาเลก็นอย ใหผูเรียนยันตัวลุกข้ึนยืน 

2.  การยืน การยืน - สามารถยืนทรงตัวไดเองอยาง    
มั่นคง 

- ฝกใหผูเรียนยืนทรงตัวไดอยางอสิระ 

3.  การเดิน การเดินโดยอิสระ - สามารถเดินไดดวยตนเองโดยไมมี
ผูชวยหรือเครื่องชวย 

- ฝกใหผูเรียนเดินเทาราบกบัพื้น  
- ฝกใหผูเรียนเดินเทาราบกบัพื้น โดยเดินบนพื้นผิวสัมผัสที่เด็ก

ชอบกอน จึงปรบัระดับการสมัผสัในพื้นผิวที่หลากหลาย 
- ฝกใหผูเรียนเดินดวยตนเอง ทั้งพืน้เรียบ พื้นขรุขระ 

การเดินข้ึน - ลงบันได - สามารถเดินข้ึน-ลงบันไดโดยมีการ
พักเทาและจบัราวบันไดหรือมีคน
ชวยจับมือ 

- ฝกใหผูเรียนเดินข้ึน-ลงบันไดโดยมกีารพกัเทาและจับราวบันได
หรือมีคนชวยจับมือ 

 



 

ทักษะ เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 

- สามารถเดินข้ึน-ลงบันไดโดยมีการ
สลบัเทาและจับราวบันไดหรอืมีคน
ชวยจับมือ 

- ฝกใหผูเรียนเดินข้ึน-ลงบันไดโดยมกีารสลบัเทาและจับราวบนัได
หรือมีคนชวยจับมือ 

4.  การว่ิง การว่ิง - สามารถว่ิงไปในทิศทางตาง ๆ - ฝกใหผูเรียนว่ิงไปในทิศทางตาง ๆ 

- สามารถว่ิงผานสิง่กีดขวางได - ฝกใหผูเรียนว่ิงผานสิง่กีดขวาง  เชน การว่ิงกระโดดขามเชือก  
การว่ิงหลบสิ่งที่กีดขวางทาง   

 
 



 

2. ทักษะกลามเน้ือมัดเล็ก 

 
ทักษะ เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 

1.   ทักษะ การมอง การมอง - สามารถสบตากบัผูอื่น 
 
 

- ใหผูเรียนมองสิ่งของหรือวัตถุในระดับสายตาของผูเรียนและผูฝก 
คอยๆ เอาสิ่งของหรือวัตถุน้ันออกใหผูเรียนสบตาผูฝก   

- เลนเกมจะเอ  

- สามารถมองสิ่งของที่อยูตรงหนา
และรบัรูรายละเอียด 

- ใหผูเรียนตอจิ๊กซอรภาพสัตวที่อยูดานหนา 

- สามารถมองวัตถุดานขางซาย-ขวา
และรบัรูรายละเอียด 

- ใหผูเรียนเลือกหยิบหมุดสีใดสีหน่ึงที่ผูฝกกําหนดที่วางคละสีกัน
ดานขวามือมาเสียบบนกระดาน 

- สามารถมองวัตถุดานบน-ลางและ
รับรูรายละเอียด 

- ใหผูเรียนเลือกหยิบบล็อกไมรูปทรงตางๆที่ผูฝกกําหนดที่วางใต
โตะมาใสในกลอง 

2. ทักษะการใชมือ การใชมือในการกําหรือจับ
วัตถุ การนําวัตถุไป การปลอย
วัตถุ 

- สามารถจับวัตถุหรือสิง่ของไดอยาง
ถูกวิธี  

 

- ใหผูเรียนจับของเลนที่มรีูปทรงชนิดตางๆ ทั้ง วัตถุทรงกลม  
ทรงกระบอก  การจับดินสอ การจับลูกกญุแจ     การหิ้วของ  
ไดอยางมั่นคง 

- สามารถใชน้ิวหัวแมมือรวมกบัน้ิว
อื่น ๆ การหยิบดวยปลายน้ิว 

- ฝกใหผูเรียนหยิบสิ่งของหรอืวัตถุที่มีขนาดเลก็ 

- สามารถนําและปลอยวัตถุไปยัง
จุดหมายที่ตองการ 

- ฝกใหผูเรียนหยิบวัตถุหรอืสิง่ของนําไปใสตะกรา 

3 .  ทั กษะกา รปร ะสาน
สัมพันธระหวางตากับมือ 

การประสานสัมพันธระหวาง
ตากับมือ 

- สามารถใชตาประสานสัมพันธกบัมือ
ในการทํากจิกรรมที่ซบัซอน 

- ใหผูเรียนทํากิจกรรมที่ใชมือใหประสานสัมพันธกับสายตา   เชน  
เปดและปดฝาขวดเกลียว   การใชกรรไกรตัดกระดาษตาม



 

ทักษะ เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
รูปทรง  การเย็บปกถักรอย  เปนฑน 

4"� ณักมฐารเคมําษฑไหว

อวัยวะที่ใชในการพูด 

การเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชใน
การพูด 

- สามารถควบคุมริมฝปากไดอยาง
ปกติ 

- ฝกใหผูเรียนทํากิจกรรมตางๆ โดยการดูด  เปา และ คาบ 

 
 



 

3. ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 
 

ทักษะ เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
1.  ทักษะการชวยเหลื อ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันพื้นฐาน 

การด่ืม - สามารถด่ืมนมหรือนํ้าไดดวยตนเอง - ฝกใหเด็กรูจักที่กดจากตูนํ้าเย็น แลวยกข้ึนด่ืม โดยใหผูฝกชวย
กอน แลวคอยๆ ลดการชวยเหลอืลงใหเด็กทําดวยตนเองใหมาก
ข้ึนจนทําไดดวยตนเองทัง้หมด  

การรบัประทานอาหาร 
 

- สามารถรับประทานอาหารไดดวย
ตนเองอยางถูกวิธี 

- ฝกใหเด็กเดินไปตักอาหารรับประทานเอง 

การแตงกาย - สามารถแตงกายอยางถูกตาม
กาลเทศะ   

- ผูฝก สอนใหเด็กรูจักมารยาทในการแตงกายที่เหมาะสม เชน 
งานศพใสชุดดํา งานแตงงานในชุดที่สีสันสดใส เปนตน 

การขับถาย - สามารถขับถายไดดวยตนเอง - ฝกใหเด็กทําความสะอาดหลังการขับถายดวยตนเอง 
การทําความสะอาดรางกาย - สามารถทําความสะอาดรางกาย ได

ดวยตนเอง 
- ผูฝก สอนเริ่มจากการใหเด็กรูจักวิธีการทําความสะอาดรางกายที่

ถูกวิธี เชนการลางมือ ลางหนา แปรงฟนและอาบนํ้า พรอมกับ
การสาธิตและใหเด็กปฏิบัติ 

การดูแลอนามัยสวนบุคคล - สามารถจัดการ  ดูแลสุขภาพ    
สวนตนไดถูกสุขลักษณะ 

- ผูฝก สอนเริ่มจากการใหเด็กรูจักจัดการ  ดูแลสุขภาพสวนตนได
ถูกสุขลักษณะ เชน การใสผาอนามัยเมื่อมปีระจําเดือน  การตัด
เลบ็  เมื่อฝนตกไมใหตากฝน เปนตน 

 
 

2. ทักษะกิจวัตรประจําวัน การชวยเหลืองานบาน  - รับผิดชอบงานบานงายๆได - ผูฝก สอนใหเด็กรูวิธีการรีดผา แลวใหเด็กทดลองปฏิบัติ 



 

ทักษะ เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
อื่น ๆ การเดินทางไปในที่ตางๆ   - สามารถการเดินทางไปในที่ตางๆ  

ไดดวยตนเอง 
- ฝกใหเด็กเดินทางโดยสารรถประจําทาง  

การซื้อของ    - สามารถซื้อของ ไดดวยตนเอง  - ฝกการซอของดวยการใชสถานการณสมมติ  
การใชบรกิารสาธารณะ - สามารถใชบริการสาธารณะไดดวย

ตนเอง 
- ผูฝก สอนใหเด็กรูจักใชโทรศัพทสาธารณะ   แลวพาเด็กไป

ปฏิบัติในสถานการณจริง 
 
 



 

4. ทักษะการรับรูและแสดงออกทางภาษา 
 

ทักษะ เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
1. ทักษะการรับรูและเขาใจ
ภาษา 

การรบัรูเสียง - สามารถรับรูแหลงของเสียงและ
ตอบสนองไดอยางเหมาะสม 

- ผูฝกฝกใหเด็กรูจักเสียง โดยการใหเด็กไดยินเสียงจากสื่ออุปกรณ
ตางๆ เชน เมื่อผูฝกตบมือสามารถช้ีรูปภาพหรือทําทาตบมือได  
เปนตน 

- ผูฝกเอยช่ือคําศัพทตาง ๆ แลวใหเด็กช้ีภาพที่ไดยิน เชน ผูฝกพูด
คําวาจักรยานแลวเด็กช้ีรูปภาพจักรยาน เปนตน 

การรบัรูสีหนา  ทาทาง - สามารถเขาใจภาษาทาทางทีผู่อื่น
แสดงและตอบสนองไดอยาง
เหมาะสม 

- ผูฝกสอนใหเด็กเขาใจสีหนาทาทาง เชนพยักหนา สายหนา  ย้ิม
แยม  บึ้งตึง เปนตน  จากรูปภาพ และผูฝกทําเปนตัวอยางใหดู 

-   ผูฝกสอนใหเด็กสามารถแสดงสีหนาทาทาง บอกความตองการ 
เชน  พยักหนา   ช้ีสิ่งของ  สายหนา   ย้ิมแยม   บึ้งตึง  เปนตน   

การรับรูคําพูด - สามารถตอบสนองตอคําพูดของ
ผูอื่นไดอยางเหมาะสม 

- ฝกใหเด็กปฏิบัติตามคําสั่งภาษามือโดยเด็กทําดวยตนเอง เชน 
เมื่อตองการใหเด็กเก็บของเลน ผูฝกทําภาษามือใหเด็กนําของ
เลนไปเก็บ  เปนตน 

2. ทักษะการแสดงออกทาง
ภาษา 
 

การแสดงสีหนา  หรือทาทาง - สามารถแสดงสีหนา หรือทาทาง สื่อ
ใหผูอื่นเขาใจไดอยางเหมาะสม 

- สอนใหเด็กแสดงสหีนาทาทาง เพื่อสื่ออารมณความรูสึกใหผูอื่น
เขาใจ เชน  พยักหนา   ช้ีสิ่งของ  สายหนา   ย้ิมแยม   บึ้งตึง  ดี
ใจ  เสียใจ  โกรธ  รองไห เปนตน   

การสือ่สารโดยการใชรูปภาพ 
สัญญาณ   สัญลักษณ 

- สามารถสื่อสารโดยการใชรูปภาพ 
สัญญาณ   สัญลักษณไดอยาง
เหมาะสม 

- สอนใหเด็กใชรูปภาพสัญญาณ  และสัญลักษณในการสื่อสารกับ
ผูอื่น   เชน  ใชรูปชักโครกสื่อสารเมื่อจะเขาหองนํ้า เปนตน 
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การพูด - สามารถแสดงออกโดยการพูดเปน

คํา หรือประโยคไดอยางเหมาะสม 
- สอนใหเด็กหูตึงพูดเปนคํา  ประโยค เพือ่สื่อสารบอกความ

ตองการและฝกใหเด็กต้ังคําถามได   เชน  ฉันหิวขาว  ฉันอยาก
ไปเที่ยว เธอจะไปไหน  เปนตน 

 
 



 

5. ทักษะทางสังคม 
 

ทักษะ เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
1. ทักษะการปฏิบัติตนใน
 สังคม 

การแสดงความตองการ - สามารถรองขอในสิ่งที่ตองการหรือ
ปฏิเสธในสิง่ที่ไมตองการ 

- ฝกเด็กใหขอสิ่งที่เด็กตองการ โดยการพูดและแบมือขอฝกแบบใช
สถานการณสมมติ   

- ฝกให เ ด็กปฏิเสธโดยการพูดวา “ไม” และสายศีรษะหรือ     
โบกมือ    ฝกใชสถานการณสมมติ  

การมปีฏิสัมพันธกบัผูอื่น - สามารถแสดงการทักทายกับผูอื่นได
อยางเหมาะสมกบัวัยและ      
สถานการณ 

- ฝกการทักทายโดยการสาธิตและใหเด็กทําตาม เชน ยกมือไหว
เพื่อสวัสดี เปนตน 

- สามารถแสดงการขอโทษ ขอบคุณ
ไดอยางเหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ 

 

- ฝกการขอโทษเมื่อทําผิด และขอบคุณเมื่อไดรับสิ่งของหรือผูอื่น
อํานวยความสะดวกให  ถาเปนเด็กหูตึงใหพูดวาขอโทษพรอมกับ
การไหว แตถาเด็กหูหนวกสอนใหไหวผูที่มีอายุมากกวา และ
แสดงภาษามือ “ขอบคุณ” ผูที่อายุเทากัน เชน ครูใหขนมเด็ก
ไหวขอบคุณ เปนตน 

การเลน - สามารถเลนกับผูอื่นไดอยาง   
เหมาะสม 

- จัดกิจกรรมกลุมใหเด็กทํารวมกัน  

- สามารถเลนกับผูอื่นไดตามกติกา - ฝกใหเด็กรูจักกติกาในการเลนรวมกัน เชน การเลนเกมตางๆ  
การเลนของเลนรวมกัน เปนตน 

การปฏิบัติตามกติกาของ
สังคม 

- สามารถปฏิบัติตามกติกาของสงัคม
ไดอยางเหมาะสม 

- ผูฝก สอนใหเด็กรูจักกติกาของสังคม แลวสรางสถานการณ
สมมติใหเด็กไดแสดง เชน การเขาแถวรอ  การขออนุญาต  เปน
ตน 



 

 
6. ทักษะทางดานสติปญญา และการเตรียมความพรอมทางวิชาการ 
 

ทักษะ เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
1 .  ทั กษะ พัฒ นาทั กษ ะ
ความคิดรวบยอด 

เกี่ยวกับตนเอง - สามารถบอกช่ือและหนาที่ของ
อวัยวะตาง ๆ ได 

- ผูฝกนําบัตรภาพสวนตางๆของรางกายใหเด็กดูแลวจึงใหเด็กช้ี
สวนตางๆ ของรางกายแลวใหบอกหนาที่ของอวัยวะได เชน ตา
แลวเด็กช้ีที่ตา บอกหนาที่วา  มีไวดู  เปนตน 

การจําแนก 
- เกี่ยวกับบุคคล 
- เสียงบุคคลที่คุนเคย 
- ใบหนาของบุคคลที่คุนเคย 
- สิ่งของที่คุนเคย 
- สี 
- ขนาด 
- รูปทรง 
   ฯลฯ 

- สามารถจําแนกและบอกช่ือบุคคลที่
คุนเคยไดสามารถจําแนกและบอก
ช่ือเกี่ยวกับสิ่งของที่คุนเคยได 

- สามารถจําแนกและบอกช่ือสีตางๆ
ได 

- สามารถจําแนกและบอกขนาดตางๆ
ได 

- สามารถจําแนกและบอกรูปทรง
ตางๆได 

 

- ผูฝก ฝกใหเด็กจําแนกบุคคล สิ่งของ  สี ขนาด  และรูปทรง  โดย
ใชกิจกรรมเปนสื่อในการฝกเชน เกมจัดกลุมรูปทรง  เกมจัดกลุม
สี เปนตน 
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การเปรียบเทียบ 
- ขนาด 
- นํ้าหนัก 

- อุณหภูมิ 
- จํานวน 
- พื้นผิว 
ฯลฯ 

- สามารถเปรียบเทียบ ขนาด         
นํ้าหนัก  อุณหภูมิ  จํานวน  พื้นผิว  
ฯลฯ 

- ผูฝก ฝกใหเด็กเปรียบเทียบ ขนาด  นํ้าหนัก 
- อุณหภูมิ  จํานวน  พื้นผิว โดยใชกิจกรรมเปนสื่อในการฝก     

เชน  เกมตาช่ังมหาสนุก   เกมปดตาคลําสิ่งของ  เปนตน 

การจบัคู 
- สิ่งของ 
- ภาพ 
- สัญลักษณ 

- สามารถจับคูสิ่งของ  ภาพหรอื
สัญลักษณ 

- ผูฝก ฝกใหเด็กจับคู สิ่งของ  ภาพ  สัญลักษณ  โดยใชกิจกรรม
เปนสื่อในการฝกเชน  เกมจับคูภาพ  เปนตน 

การจัดหมวดหมู 
- คน 
-  สัตว 
- สิ่งของ 
-  พืช 

- สามารถจัดหมวดหมู  คน  สัตว  
สิ่งของ และพืช 

- ผูฝก ฝกใหเด็กจัดหมวดหมู สัตว  สิ่งของพืช  โดยใชกิจกรรมเปน
สื่อในการฝกเชน  เกมสัตวครึง่บกครึ่งนํ้า  เกมหาผลไมที่มีรส
เปรี้ยว    เปนตน 

ความสัมพันธของสิ่งตางๆ  - สามารถใชสิง่ของ ไดอยางสัมพันธ
กันและเหมาะสมกับหนาที่  

- ผูฝก ฝกใหเด็กรูจักใชสิ่งของไดอยางสัมพันธกันและเหมาะสมกับ
หนาที่ เชน  หวีใชหวีผม กางรมเมื่อ ฝนตกหรือแดดออก   

2.  ทักษะการเตรียมความ
 พรอมการอาน 

การเตรียมความพรอมการ
อาน 
 

- สามารถจําแนกพยัญชนะ - สระ  
วรรณยุกต 

- สามารถออกเสียงพยัญชนะ - สระ  

- ผูฝกสอนใหเด็กรูจักพยัญชนะ   สระ  และวรรณยุกตโดยใช
กิจกรรมและการทําแบบฝกหัด   เชน จับคูพยัญชนะ  ออกเสียง
ตามครู  อานแบบฝกหัด  เปนตน 
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วรรณยุกต 

- สามารถอานพยัญชนะ - สระ  
วรรณยุกต 

- สามารถอานภาษาอังกฤษ 
3.  ทักษะการเตรียมความ
 พรอมการเขียน 

การเตรียมความพรอมการ
เขียน 
 

- สามารถเขียนเสนพื้นฐานได 
- สามารถเขียนพยัญชนะ - สระ   

- สามารถเขียนภาษาอังกฤษ 

- ผูฝก เริ่มฝกจากการใหเด็กลากเสนตามเสนประ  ลากเสนใน  
ทิศทางตาง ๆ  เขียนพยัญชนะ สระ ตามแบบ เขียนตามคําบอก  

4. ทักษะการเตรียมความ
 พรอมทางคณิตศาสตร 

การเตรียมความพรอมทาง
คณิตศาสตร 
 
 

- สามารถนับจํานวนนับได 

- สามารถรูคาของจํานวนนับได  
- สามารถอานสัญลักษณตัวเลขได 
- สามารถเขียนตัวเลขได 

- สามารถบวก ลบ คูณ และ หาร       
งาย ๆได 

 
 

- ผูฝกใหเด็กรูจัก การนับจํานวน คาของจํานวนนับ  การอานและ
เขียนสัญลักษณตัวเลขและฝกให เ ด็กบวก  ลบ คูณ หาร             
ในแบบฝกหัด 

5.  ทั ก ษ ะ ก า ร เ ข า ใ จ   
 วิ เ คร าะห  และแก ไ ข
 ปญหา 

การเขาใจ  วิเคราะห และ
แกไขปญหา 
 

- สามารถแกไขปญหาใน
ชีวิตประจําวันได 

 
 

- ผู ฝ กส ร างสถานการณ ให เ ด็ก ได ฝ กแก ไขปญหาในชี วิ ติ       
ประจําวัน  เชน เมื่อเด็กเห็นไฟลุกเด็กจะทําอยางไร  เมื่อเด็ก
ปวดปสสาวะในขณะเรียนเด็กควรจะทําอยางไร เปนตน 

 
 



 

7. ทักษะจําเปนสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน อายุต้ังแต 4 ป ขึ้นไป 
 

ทักษะ เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
1. ทักษะ การใช เครื่อง   
 ชวยฟง 

การใชเครื่องชวยฟง - สามารถใชเครื่องชวยฟงดวยตนเอง - ฝกใหผูเรียนรูจักสวนประกอบของเครื่องชวยฟง ซึ่งประกอบดวย
สวนรับเสียง (ไมโครโฟน) เครือ่งขยายเสียง  ลําโพง 

- ฝกใหผูเรียนรูจักประโยชนของเครื่องชวยฟง  
- ฝกใหผูเรียนใชเครื่องชวยฟงอยางถูกตอง เชน ฝกการใสพิมพหู 

ฝกการปรับระดับเสียงใหเหมาะสม เปนตน 
- ฝกใหผูเรียนทดสอบการทํางานของเครื่องชวยฟง เมื่อเครื่องชวย

ฟงขัดของ 
การดูแลรักษาเครื่องชวยฟง - สามารถดูแลรักษาความสะอาดของ

เครื่องชวยฟงไดดวยตนเอง 
- ฝกใหผูเรียนดูแลรักษาเครื่องชวยฟง แบตเตอรี่ พิมพหู ทอนํา

เสียง อยางถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใชงาน  
2. ทักษะการฝกฟง       การรบัรูระดับของเสียง   - สามารถบอกไดวามีเสียงดัง/เสียง

เบา 
- ฝกใหผูเรียนแยกฟงเสียงดัง เสียงเบา จากอุปกรณที่ทําใหเกิด

เสียง เชน กลอง ฉ่ิง 
ทิศทางของเสียง - สามารถบอกทีม่าของเสียง - ฝกฟงเสียงและบอกทิศทางของเสียง 
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การจําแนกเสียง - สามารถแยกเสียงที่แตกตางกัน - ฝกใหผูเรียนแยกความแตกตางของเสียงและตอบสนองตอเสยีงที่

แตกตางกัน 
- ฝกฟงและแยกแยะเสียงธรรมชาติ เชน เสียงหมาเหา เสียงนก 

เสียงแมว เปนตน  
- ฝกฟงและแยกแยะเสียงทีม่นุษยทําข้ึน เชน เสียงกลอง เสียง

เครื่องดนตรี  เสียงโทรศัพท เปนตน 

- ฝกใหผูเรียนเขาใจความหมายของเสียงที่ไดยิน และแปล
ความหมายของเสียงที่ไดยินได ในสภาพแวดลอมที่มเีสียงอืน่
รบกวน 

3. ทักษะ การฝกพูด การ
 อานริมฝปาก  และแกไข
 การพูด 

การเตรียมความพรอมในการ
พูด 
- การบริหารกลามเน้ือ 

- สามารถบรหิารกลามเน้ือที่ใชในการ
พูด 

 

- ใหผูเรียน เคลื่อนไหวริมฝปาก   หอริมฝปาก  เหยียดริมปาก  
เปนรูปตางๆ โดยใชกระจกเงา และฝกออกเสียง 

- ฝกใหผูเรียนผิวปาก   หาวแบบไมมีเสียง   อาปากกวางๆ  

- ทาในการฝกพูด 
 

- สามารถพูดในทาที่สบายและไม
เกรง็กลามเน้ือ 

- ฝกการเคลื่อนไหวอวัยวะในการเปลงเสียงตามธรรมชาติ 
- ฝกใหผูเรียนพูดในทาตางๆ  

- การฝกลมหายใจ 
 

- สามารถหายใจเขาออกไดถูกวิธี - ฝกใหรูจักสูดหายใจเขาออกยาวๆ  
- ฝกหัดการไอ 

- ฝกใหผูเรียนรูจักสังเกตลมหายใจโดยใชสิ่งของตางๆ เชน สําลี 
ขนนก เปนตน 



 

ทักษะ เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 

- การฝกกลัน้หรือกักลม
หายใจ 

 

- สามารถกลั้นหรือกักลมหายใจที่
ถูกตอง 

 

- ผูฝกสาธิตโดยสูดอากาศเขาไปใหเต็มที่ แลวกักไวไมใหลมออกมา  
คอยๆ ผอนลมหายใจออกชวงสั้นๆ โดยใหผูเรียนใชหลังมือสัมผัส
กับลมหายใจที่ออกมา แลว ฝกใหผูเรียนทําตาม 

- ฝกใหผูเรียนเปาเครื่องดนตรี เชน ขลุย  ป เปนตน 

- การบริหารลิ้น - สามารถบรหิารลิ้น - ฝกใหผูเรียนเคลื่อนไหวลิ้นในทาตางๆ เชน ยกลิ้น มวนลิ้น แลบ
ลิ้น  เปนตน 

- ฝกเคลื่อนไหวขากรรไกรทําใหลิ้นเปนรอง 
- ฝกการเคลื่อนไหวลิ้นอยางรวดเร็ว  

- แลบลิ้นออกมาเล็กนอย  แลวตวัดลิ้นไปมา ซาย – ขวา 
- แลบลิ้นแตะที่ริมฝปากบน  แลวตวัดลงมาแตะที่ริมฝปากลาง 
- กวาดลิ้นไปมาภายในปากแตะอวัยวะตาง ๆ ภายในชองปาก  

เชน แตะปลายลิ้นที่ปุมเหงือก  เพดานแข็ง  เพดานออน และ
โคนฟนบนและโคนฟนลาง 

- ทําลิ้นใหแบนราบและหอลิ้นสลับกันไป 

- รัวลิ้นไปมาที่รมิฝปากทัง้สองขาง 
- ฝกการเลนลิ้นตางๆ   เชน   ลา ลา ลา      ตะ ตะ ตะ   เปนตน 

- การฝกเสียงนาสิก - สามารถออกเสียงนาสิก - ฝกใหเด็กออกเสียงนาสิก เชน เสียง น ม ง เปนตน 
- ฝกใหเด็กเปรียบเทียบการออกเสียงพยัญชนะที่เกิดจากเสียง

นาสิกกับเสียงพยัญชนะอื่นๆ โดยการสัมผัสที่จมูก 



 

ทักษะ เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 

- การฝกเปลงเสียง - สามารถเปลงเสียงดัง เสียงเบา 
เสียงกระซิบ  เสียงสูง และเสียงตํ่า 

- ผูฝก  ตีกลองเพื่อเปรียบเทียบเสียงดัง   คอย  แผว ใหผูเรียนฟง  
และใชบัตรอักษรแทนเสียง  ประกอบดวย  ด  คือ ดัง ;  ค  คือ 
คอย   ;   ก  คือ กระซิบ  แลวใหผูเรียนฝกเปลงเสียงตามบัตร
ตัวอักษรที่ครูยก  

- ฝกใหผูเรียนรูจักเปรียบเทียบเสียงสูงเสียงตํ่าโดยการใชอุปกรณ
ทําเสียง กลองและนกหวีด  

การออกเสียงพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต 

- สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต 

- ฝกใหผูเรียนออกเสียงพยัญชนะ ตามฐานกรณ  เสียงสูง เสียงตํ่า 
- ฝกใหผูเรียนออกเสียง สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว 
- และวรรณยุกต  เชนเมื่อผูฝกหยิบบัตรภาพ “ก” แลวใหเด็กออก

เสียง  เปนตน 
การอานริมฝปาก  - สามารถอานริมฝปาก - ใหผู เรียนฝกการสังเกตการเคลื่อนไหวของริมฝปาก สีหนา    

ทาทางของผูฝก 
- ฝกการเปรียบเทียบความแตกตางของรูปปากที่ผูฝกพูดโดยใช 

บัตรภาพ 2  ภาพที่แตกตางกัน เชน สม – กลวย   

- ผูฝกใหเด็กสังเกตคําบางคํามีความหมายตางกันแต เห็นปาก
เคลื่อนไหวเหมือนกัน เชน ปา พา มา เปนตน 

การพูด คํา  วลี  หรือประโยค - สามารถพูด คํา  วลี  หรือประโยค - ผูฝกฝกใหเด็กพูดคํา วลี หรือ ประโยค  เชนเสือ้   กางเกง  ไป
เที่ยว  เกงมาก  เปนตน 



 

ทักษะ เน้ือหา ศักยภาพท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
4. ทักษะภาษามือและการ
 สะกดน้ิวมือ 

ก า ร ใ ช ภ า ษ า มื อ ใ น ชี วิ ต    
ประจําวัน   

- สามารถใชภาษามือในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

- ผูฝก  ฝกใหเด็กใชทาทางในการสื่อสารบอกความตองการงายๆ 
เชน หิว  อิ่ม   เขาหองนํ้า  เปนตน 

- ผูฝกสอนภาษามือให เ ด็กรูจัก   สมาชิกในบาน  รางกาย  
ยานพาหนะ  สี  ผลไม    เครื่องแตงกาย  สัตว  จํานวนนับ 
สิ่งของเครื่องใช  โดยใหเด็กรูจักเปนคํา ๆ  เชน  ผูฝกสอนเรื่องสี                                
นําบัตรภาพสีมาใหเด็กดูแลวสอนภาษามือควบคู เปนตน 

การสะกดน้ิวมือ    
 

- สามารถสะกดน้ิวมือพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต  และ ตัวเลข    

- ผูฝก ฝกใหเด็กรูจักและสะกดน้ิวมือ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต  
และ ตัวเลข  โดยใหเด็กทําตามผูฝก  จากน้ันฝกใหเด็กทําบอยๆ 

- ฝกใหเด็กสะกดน้ิวมือ เชน  เกมสะกดน้ิวมือ  เกมเวทีทอง  
กิจกรรมภาษามือวันละคํา  เปนตน 



 

การประเมินผลพัฒนาการหรือศักยภาพ 
การประเมินผลพัฒนาการหรือศักยภาพผูเรียน ใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต  

การใหปฏิบัติจริง เปนตน 
 การประเมินผลพัฒนาการหรือศักยภาพผูเรียน  สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง              
การไดยิน แบงออกเปน 3 ระยะ คือ 
 1.  การประเมินผลกอนการฝกพัฒนาการ ใหดําเนินการรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานตางๆ ของ
เด็กและดําเนินการประเมิน    เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)    
หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
 2.  การประเมินผลระหวางการฝกพัฒนาการ  เปนการประเมินผลเพื่อติดตามความ         
กาวหนาและนําขอมูลมาพิจารณา ปรับปรุง แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) หรือแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
 3.  การประเมินผลหลังการฝกพัฒนาการ   เปนการประเมินทักษะ   เพื่อดูความกาวหนา
ของพัฒนาการในลักษณะสรุปรวม   เมื่อสิ้นปการศึกษาเพื่อพิจารณาสงตอ   เพื่อพัฒนาหรือเขารับ
การศึกษาในสถานศึกษา  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

สภาพปญหาและอุปสรรคของครอบครัว 
 
ผูใหขอมลู.............................................................. ช่ือเด็ก.................................................................. 
วันที่...................../ ....................../ ........................วันเดือนปเกิด................../..................../.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ครอบครัวแตละครอบครัวมีลักษณะแตกตางกันในเรื่องความสําคัญ ความวิตกกังวล ความคาดหวัง น่ี
คือ โอกาสของครอบครัวที่จะบอกขอมูลของเด็กและครอบครัว ขอมูลที่ทานใหเราจะถือวาเปน
ความลับและจะไมเปดเผยถาทานไมอนุญาต ขอมูลหนาน้ีควรทําทุกป 

ในความคิดของคุณ ลูกคุณเปนเด็กอยางไร ลูกคุณสามารถทําอะไร ไดดี อะไรที่คุณวิตกกังวล
เกี่ยวกับลูกคุณ อะไรเปนสิ่งแรกที่สําคัญที่คุณอยากจะชวยลูกของคุณ 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

คุณคิดวาครอบครัวของคุณขณะน้ีมีผลกระทบตอลูกอยางไร คุณคิดวาในครอบครัวของคุณมี สิ่งดี
อะไรบาง อะไรที่คุณกังวลเกี่ยวกับครอบครัวและอะไรคือความสําคัญที่สุดของครอบครัวที่จะชวย
เด็กของคุณได 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

ในขณะน้ีคุณไดรับการบริการบําบัด รักษาจากโรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะหที่ใดบาง             
โปรดกรุณาบอกช่ือสถานที่  เบอรโทรศัพท  ที่สามารถติดตอได 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 



 

แผนบริการเฉพาะครอบครัว 
 (   Individualized   Family   Service   Plan  :   IFSP) 

ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจําจังหวัด................................................... 
วันที่ทําแผน  IFSP.........../.........../............วันสิ้นสุดการใชแผน  IFSP........./........./........... 
 
1.  ขอมูลท่ัวไปของเด็ก 
 ช่ือ-นามสกุลเด็ก............................................................................................................ 
 วัน  เดือน  ปเกิด................./.................../พ.ศ. ................... 

ที่อยู  บานเลขที่ .........................หมูที่.....................ช่ือหมูบาน............................................        
 ถนน....................................ตําบล........................................อําเภอ.......................................   
 จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.......................................... (ตามทะเบียนบาน)             
ภาษาที่ใชในครอบครัว.......................................................................................................... 
ที่อยูติดตอไดสะดวก.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทที่ติดตอตอไดสะดวก    โทรศัพทบาน............................................................             
                                             โทรศัพทมือถือ.......................................................... 
วันที่ทําแผน  IFSP......................./.........................../.......................... 

 
2.   ขอมูลท่ีเก่ียวกับครอบครัว 

ช่ือ  ผูปกครอง...............................................................ความสัมพันธ................................... 
 

3.   สภาพครอบครัว 
       จุดเดนหรือปจจัยทีม่ีผลดีตอครอบครัวและเด็ก   

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

5 ................................................................................................................................. 

 
 

รูปเดก็ 



 

สภาพปญหาและอุปสรรคของครอบครัว 
             1.    ................................................................................................................................ 
             2.    ................................................................................................................................ 
             3.    ................................................................................................................................ 
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4.    ความตองการของครอบครัว 
             1.    ................................................................................................................................ 
             2.    ................................................................................................................................ 
             3.    ................................................................................................................................ 
             4.    ................................................................................................................................ 

                   5.    .............................................................................................................................. 
 5.  ขอมูลพัฒนาการดานตางๆของเด็ก 

ทักษะ ความสามารถพ้ืนฐาน หมายเหตุ 
ทักษะ
กลามเน้ือมัด
ใหญ 

สิ่งทีเ่ด็กทําได........................................................................................ 
............................................................................................................... 
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ทักษะ
กลามเน้ือมัด
เล็ก 

สิ่งทีเ่ด็กทําได......................................................................................... 
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ทักษะการ
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ทักษะ ความสามารถพ้ืนฐาน หมายเหตุ 

ทักษะภาษา สิ่งทีเ่ด็กทําได.................................................................................... 
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สิ่งทีเ่ด็กทําไมได.................................................................................... 
............................................................................................................... 
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ทักษะดาน
สติปญญา 

สิ่งทีเ่ด็กทําได.................................................................................... 
............................................................................................................... 
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6.   เปาหมายพัฒนาการ/ศักยภาพท่ีตองการใหเด็กพัฒนา 
1.    ................................................................................................................................. 

      2.    ................................................................................................................................ 
      3.    ................................................................................................................................ 
      4.    ................................................................................................................................ 

          5.    .............................................................................................................................. 
      6.    ................................................................................................................................ 
      7.    ................................................................................................................................ 
      8.    ................................................................................................................................ 

          9.    ............................................................................................................................... 
 
7.   บุคคลครอบครัวและบุคลากรท่ีเก่ียวของในการทํา แผนบริการเฉพาะครอบครัว                         
 (  The  Individualized    Family   Service   Plan  :   IFSP) 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ ลายมือชื่อ 
    
    
    
    
    
    
    

 
8.  ความเห็นของบิดา  มารดา หรือผูปกครอง 

การจัดทํา แผนบริการเฉพาะครอบครัว ฉบับน้ี 
ขาพเจา               เห็นดวย 
                        ไมเห็นดวย   เพราะ....................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
                                                                        
                                                          ลงช่ือ...............................................................                                       
                                                                 (............................................................) 
                                                               วันที่..............เดือน................พ.ศ.................. 
 



 

สรุปผลการจัดแผนบริการเฉพาะครอบครัว 
 (Individualized   Family   Service   Plan  :   IFSP) 

 
ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................... 
 
ท่ี พัฒนาการ/ศักยภาพท่ีคาดหวัง ผลการพัฒนา หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 



 

การสงตอ 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 

                                                                                 ลงช่ือ............................................................                                                                             
                                                               (.....................................................) 
                                                      ตําแหนง....................................................... 
                                                                                 ลงช่ือ............................................................                                                                             
                                                               (.....................................................) 
                                                      ตําแหนง....................................................... 
                                                                                 ลงช่ือ............................................................                                                                             
                                                               (.....................................................) 
                                                      ตําแหนง....................................................... 
                                                     วันที่............เดือน..................พ.ศ. ................ 

 
 
 
 
 
 



 

การใหบริการแผนบริการเฉพาะครอบครัว 

(  The  Individualized   Family   Service   Plan  :   IFSP) 
ชื่อ-นามสกุลเด็ก...................................................................................................................................................................................................................... 

ทักษะ พัฒนาการ/ศักยภาพท่ีคาดหวัง แนวการจัดกิจกรรม 
วัน เดือน 

ป 
ใหบริการ 

 
ผลการพัฒนา 

ผูใหบริการ 
ผูปกครอง/
ผูเก่ียวของ 

ขอเสนอแนะ 
0 1 2 3 4 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
เกณฑการประเมินผลพฒันาการ                 0   หมายถึง    เด็กไมตอบสนองหรอืทําไมถูก             
                                                       1   หมายถึง    ผูฝกตองชวยกระตุนเตือน ( ทั้งทางกาย   ทาทางและ วาจา ) เด็กจงึทําพฤติกรรมน้ันๆไดถูกตอง 
                                                       2   หมายถึง    ผูฝกตองชวยกระตุนเตือน ( ทาทางและวาจา ) เด็กจึงทําพฤติกรรมน้ันๆไดถูกตอง                                                       
                                                       3   หมายถึง    เด็กทําไดเกือบถูก  (   ผูฝกชวยบอกเด็กจงึจะได ) เด็กจึงทําพฤติกรรมน้ันๆไดถูกตอง                                                           

                       4   หมายถึง    เด็กทําไดถูกตองดวยตนเองทั้งหมด   



 

แบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน สําหรับเด็ก อายุระหวางแรกเกิด ถึง 3 ป 
1. ทักษะกลามเน้ือมัดใหญ 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

1. การ
เคลื่อนไหวในทา
นอน 
 

การเคลื่อนไหว
ในทานอนหงาย 

- สามารถยืนแขนในทานอนหงายได    

- สามารถหันศีรษะไปดานขาง    

- สามารถเตะขาไปมา    

การพลิกตัว - สามารถพลิกตะแคงซายขวา    

- สามารถพลิกควํ่าและหงาย    

- สามารถยันตัวเพือ่เตรียม    ลุกข้ึนน่ัง    

การเคลื่อนไหว
ในทานอนควํ่า 

- สามารถชันคอข้ึน    

- สามารถคืบไปในทิศทางตาง ๆ    

การน่ัง 
 

 

การน่ังบนพื้น - สามารถน่ังทรงตัวโดยมี ผูชวย    

- สามารถน่ังโดยใชมือยัน    

- สามารถน่ังทรงตัวเมื่อมีแรงมากระทบจากภายนอก    

- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียมยืน    

การน่ังบนเกาอี ้
 
 

- สามารถน่ังทรงตัวโดยมผีูชวย    

- สามารถน่ังทรงตัวเมื่อมีแรงมากระทบจากภายนอก    

- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียมยืน    

3.   การคลาน การคลาน - สามารถต้ังคลาน    

- สามารถคลานไปในทิศทางตาง ๆ     

- สามารถคลานข้ึนลงบันได    

4.  การยืน การเกาะยืน - สามารถเกาะยืนโดยใชมือจับทั้งสองขาง    

- สามารถเกาะยืนโดยใชมือจับขางเดียว    

การยืน - สามารถยืนทรงตัวไดเอง    

5.  การเดิน การเกาะ
เดินทางราบ 

- สามารถเดินโดยมผีูชวย    

  - สามารถเดินเกาะผนัง/ราว    

 การเดินโดย
อิสระ 

- สามารถเดินไดดวยตนเองโดยไมมผีูชวยหรอื
เครื่องชวย 

   



 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

 การเดินข้ึน - ลง
บันได 

- สามารถเดินข้ึน-ลงบันไดโดยมีการพักเทาและจับราว
บันไดหรือมีคนชวยจับมือ 

   

 - สามารถเดินข้ึน-ลงบันไดโดยมีการสลับเทาและจับ
ราวบันไดหรอืมีคนชวยจับมอื 

   

6.  การว่ิง การว่ิง - สามารถว่ิงไปในทิศทางตาง ๆ    

 
2. ทักษะกลามเน้ือมัดเล็ก 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

1. การมอง 
 

การจองมอง 
 

- สามารถมองสบตาผูอื่น    

- สามารถจองมองสิ่งของที่อยูตรงหนา    

- สามารถจองมองวัตถุดานซาย – ขวา    

- สามารถจองมองวัตถุ ดานบน – ลาง    

การมองตาม - สามารถมองตามวัตถุทีเ่คลือ่นที ่    

- สามารถมองหาเมือ่ของหายไปจากสายตา    

2. การใชมือ การใชมือในการ
เอื้อม  
กําหรือจับวัตถุ 
เพื่อนําวัตถุจาก
จุดหน่ึงไปปลอย
ยังจุดหมาย 

- สามารถเอื้อมมือจบัสิ่งของที่ใกลมือ    

- สามารถจับหรือกําวัตถุไดอยางมั่นคง    

- สามารถนําวัตถุที่จบัไปยังจุดหมาย    

- สามารถปลอยวัตถุทีจุ่ดหมายได    

3. ทักษะการ
ประสานสมัพันธ
ระหวางตากบั
มือ 

การประสาน
สัมพันธระหวาง
ตากับมือ 
 

- สามารถใชตาประสานสัมพันธกับมือในการทํา
กิจกรรมอยางงายๆ 

 

   

4 .  ทั กษะก า ร
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว
อ วัยวะที่ ใ ช ใน
การพูด 

การเคลื่อนไหว
ริมฝปาก   

- สามารถควบคุมการใชปาก     

การดูดและการ
เปา   

- สามารถดูดของเหลว  และอาหารหนืดหรือขน  
- สามารถเปาลมออกจากปาก 

   



 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

 การเค้ียวและ
การกลืน 

- สามารถเค้ียวและกลืนอาหาร    

 
3. ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 
 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

1. การชวยเหลอื
ตนเองใน
ชีวิตประจําวัน
พื้นฐาน 
 

การด่ืม - สามารถด่ืมนํ้าและนมไดดวยตนเอง    

การรบัประทาน
อาหาร 

- สามารถหยิบจับอาหาร  รบัประทานอาหารไดเอง    

- สามารถใชชอนรบัประทานอาหารโดยหกเลก็นอย    

การแตงกาย - สามารถแตงกายโดยมผีูชวยเหลือ    

การขับถาย 
 

- สามารถบอกความตองการในการขับถาย    

- สามารถขับถายในหองสวม  โดยมีผูชวยเหลือ    

การทําความ
สะอาดรางกาย 

- สามารถทําความสะอาดรางกาย  โดยมีผูอื่นชวย    

 
 



 

4.  การรับรูและการแสดงออกทางภาษา 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

1. การรับรูและ
เขาใจภาษา 

การรบัรูเสียง - การรบัรูแหลงของเสียง    

การรบัรูสีหนา  
ทาทาง 

- สามารถเขาใจภาษาทาทางทีผู่อื่นแสดง    

การรับรูคําพูด - สามารถตอบสนองตอคําพูดของผูอื่น    

2.การแสดงออก
ทางภาษา 
 

การแสดงสีหนา  
หรือทาทาง 

- สามารถแสดงสีหนา หรือทาทาง สื่อใหผูอื่นเขาใจ    

การสือ่สารโดย
การใชรูปภาพ 
สัญญาณ   
สัญลักษณ 

- สามารถสื่อสารโดยการใชรูปภาพ     

การพูด - สามารถแสดงออกโดยการพูดเปนคํา หรือ ประโยค
งายๆ 

   

 
5. ทักษะทางสังคม 
 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

การปฎิบัติตนใน
สังคม 

การแสดงความ
ตองการ 

- สามารถรองขอในสิ่งที่ตองการหรือปฏิเสธในสิง่ที่
ไมตองการ 

   

การปฎิบัติตนใน
สังคม 

การมปีฏิสัมพันธ
กับผูอื่น 

- แสดงการทักทายกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม    

- แสดงการขอโทษ ขอบคุณ    

การเลน - สามารถเลนตามลําพงัในกลุมเพือ่นได    

- สามารถเลนกับผูอื่นได    



 

6. ทักษะดานสติปญญา 
 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

1. พัฒนาทักษะ
ความคิดรวบ
ยอด 

ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง 

- สามารถบอกอวัยวะภายนอกงาย ๆ ได    

การจําแนก
แยกแยะเกี่ยวกับ
บุคคล 

- สามารถจําแนกแยกแยะเกี่ยวกับบุคคล     

การจําแนก
แยกแยะเสียง
บุคคลที่คุนเคย 

- สามารถจําแนกแยกแยะเสียงเกี่ยวกบับุคคลที่    
คุนเคย 

   

การจําแนก
แยกแยะใบหนา
ของบุคคลที่คุนเคย 

- สามารถจําแนกแยกแยะใบหนาของบุคคลที่      
คุนเคย 

   

การจําแนก
แยกแยะสิ่งของที่     
คุนเคย 

- สามารถแยกสิ่งของที่คุนเคยได 
 
 

   

การจําแนก
แยกแยะส ี

- สามารถแยกสีได    

การจําแนก
แยกแยะขนาด 

- สามารถแยกขนาดไดถูกตอง 
 

   

การจําแนก
แยกแยะรูปทรง 

- สามารถแยกรูปทรงได    

การจําแนก
แยกแยะอุณหภูม ิ

- สามารถรับรูอุณหภูมริอน – เย็น 
 

   

 การจําแนก
แยกแยะพื้นผิว 

- สามารถรับรูพื้นผิวที่ ขรุขระ กับ ผิวเรียบ 
 

   

 การจบัคูสิง่ของที่
คุนเคย 

- สามารถจับคูสิ่งของที่คุนเคย 
 

   

 การจบัคูส ี - สามารถจับคูสีได    

การจบัคูขนาด - สามารถจับคูขนาดที่เทากันได    

การจบัคูรปูทรง - สามารถจับคูรูปทรงที่เหมือนกันได    

 



 

แบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน สําหรับเด็ก อายุต้ังแต 4 ป ขึ้นไป 
1. ทักษะกลามเน้ือมัดใหญ 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

1.  การน่ัง การน่ังบนพื้น - สามารถน่ังทรงตัวโดยอิสระและมั่นคง    

- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียมยืน    

การน่ังบนเกาอี ้ - สามารถน่ังทรงตัวโดยอิสระและมั่นคง    

- สามารถเปลี่ยนทาเพื่อเตรียมยืน    

2.  การยืน การยืน - สามารถยืนทรงตัวไดเองอยางมั่นคง    

3.  การเดิน การเดินโดย
อิสระ 

- สามารถเดินไดดวยตนเองโดยไมมผีูชวยหรอื
เครื่องชวย 

   

การเดินข้ึน - ลง
บันได 

- สามารถเดินข้ึน-ลงบันไดโดยมีการพักเทาและจับราว
บันไดหรือมีคนชวยจับมือ 

   

- สามารถเดินข้ึน-ลงบันไดโดยมีการสลับเทาและจับ
ราวบันไดหรอืมีคนชวยจับมอื 

   

4. การว่ิง 
 

การว่ิง - สามารถว่ิงไปในทิศทางตาง ๆ    

- สามารถว่ิงผานสิง่กีดขวางได    

 
2. ทักษะกลามเน้ือมัดเล็ก 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

1. การมอง การมอง - สามารถสบตากบัผูอื่น    

- สามารถมองสิ่งของที่อยูตรงหนาและรับรูรายละเอียด    

- สามารถมองวัตถุดานขางซาย - ขวาและรับรู
รายละเอียด 

   

- สามารถมองวัตถุดานบน – ลางและรบัรูรายละเอียด 
 

   

2. การใชมือ การใชมือในการ
กําหรือจับวัตถุ 
การ นํา วัตถุ ไป 
การปลอยวัตถุ 

- สามารถจับวัตถุหรือสิง่ของไดอยางถูกวิธี     

- สามารถใชน้ิวหัวแมมือรวมกบัน้ิวอื่น ๆ การหยิบดวย
ปลายน้ิว 

   

- สามารถนําและปลอยวัตถุไปยังจุดหมายที่ตองการ    



 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

3. การประสาน
สัมพันธระหวาง
ตากับมือ 

ประสานสมัพันธ
ระหวางตากบั
มือ 

- สามารถใชตาประสานสัมพันธกบัมือในการทํา
กิจกรรมที่ซบัซอน 

 

   

4. ทักษะการ
เคลื่อนไหว
อวัยวะที่ใชใน
การพูด 

การเคลื่อนไหว
อวัยวะที่ใชใน
การพูด 

- สามารถควบคุมริมฝปากไดอยางปกติ 
 

   

 
3. ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 
 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

1. การชวยเหลอื
ตนเองในการ 
ปฎิบัติกิจวัตร
ประจําวัน
พื้นฐาน 

การด่ืม - สามารถด่ืมนมหรือนํ้าไดดวยตนเอง    

การรบัประทาน
อาหาร 
 

- สามารถรับประทานอาหารไดดวยตนเองอยางถูกวิธี    

การแตงกาย - สามารถแตงกายอยางถูกตามกาลเทศะ      

การขับถาย - สามารถขับถายไดดวยตนเอง    

การทําความ
สะอาดรางกาย 

- สามารถทําความสะอาดรางกาย ไดดวยตนเอง    

 การดูแลอนามัย
สวนบุคคล 

- สามารถจัดการ  ดูแลสุขภาพสวนตนไดถูก
สุขลักษณะ 

   

กิจวัตร
ประจําวันอื่น ๆ 

การชวยเหลือ
งานบาน  

- รับผิดชอบงานบานงายๆได    

การเดินทางไป
ในที่ตางๆ   

- สามารถการเดินทางไปในที่ตางๆ  ไดดวย     ตนเอง    

การซื้อของ    - สามารถซื้อของ ไดดวยตนเอง     

การใชบรกิาร
สาธารณะ 

- สามารถใชบริการสาธารณะไดดวยตนเอง    

 
 



 

4.  การรับรูและการแสดงออกทางภาษา 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

1. การรับรูและ
เขาใจภาษา 

การรบัรูเสียง - สามารถรับรูแหลงของเสียงและตอบสนองได
อยางเหมาะสม 

   

การรบัรูสีหนา  
ทาทาง 

- สามารถเขาใจภาษาทาทางทีผู่อื่นแสดงและ
ตอบสนองไดอยางเหมาะสม 

   

การรับรูคําพูด - สามารถตอบสนองตอคําพูดของผูอื่นไดอยาง
เหมาะสม 

   

2. การ
แสดงออกทาง
ภาษา 

การแสดงสหีนา
ทาทาง 

- สามารถแสดงสีหนาหรือทาทาง  สื่อใหผูอื่น
เขาใจไดอยางเหมาะสม 

   

การสือ่สารโดยการใช
รูปภาพ  สัญญาณ 
สัญลักษณ 

- สามารถสื่อสารโดยการใชรูปภาพ  สญัญาณ  
สัญลักษณไดอยางเหมาะสม 

   

การพูด - สามารถแสดงออกโดยการพูดเปนคํา  หรือ
ประโยคไดอยางเหมาะสม 

   

5. ทักษะทางสังคม 
 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

การปฏิบัติตนใน
สังคม 

การแสดงความ
ตองการ 

- สามารถรองขอในสิ่งที่ตองการ  หรือปฎิเสธในสิ่งที่
ไมตองการ 

   

การมปีฎิสัมพันธ
กับผูอื่น 

- สามารถแสดงการทักทายกับผูอื่นไดอยาง    
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ 

   

- สามารถแสดงการขอโทษ  ขอบคุณไดอยาง 
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ 

   

การเลน - สามารถเลนกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม    

- สามารถเลนกับผูอื่นไดตามกติกา    

การปฎิบัติตาม
กติกาของสงัคม 

- สามารถปฎิบัติตามกติกาของสงัคมไดอยาง  
เหมาะสม 

   



 

6. ทักษะดานสติปญญาและเตรียมความพรอมทางวิชาการ 
 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

1. พัฒนาทักษะ
ความคิดรวบ
ยอด 

เกี่ยวกับตนเอง - สามารถบอกช่ือและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆได 
 

   

การจําแนกเกี่ยวกบั
บุคคล 

- สามารถบอกช่ือบุคคลที่คุนเคยได    

การจําแนกเสียง
บุคคลที่คุนเคย 

- สามารถบอกเสียงบุคคลที่คุนเคย 
 

   

การจําแนกสิ่งของที่
คุนเคย 

- สามารถจําแนกและบอกช่ือเกี่ยวกับสิ่งของที่   
คุนเคย 

   

การจําแนกส ี - สามารถจําแนกและบอกช่ือสีตาง ๆได    

การจําแนกขนาด - สามารถจําแนกและบอกขนาดของวัตถุตาง ๆ ได    

การจําแนกรูปทรง - สามารถจําแนกรปูทรง    

การเปรียบเทียบ
ขนาด 

- สามารถเปรียบเทียบขนาดได 
 

   

การเปรียบเทียบ   
นํ้าหนัก 

- สามารถเปรียบเทียบนํ้าหนักได    

การเปรียบเทียบ
อุณหภูม ิ

- สามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิได    

การเปรียบเทียบ
จํานวน 

- สามารถเปรียบเทียบจํานวนได    

การเปรียบเทียบ  
พื้นผิว 

- สามารถเปรียบเทียบพื้นผิวได    

การจบัคูสิง่ของ - สามารถจับคูสิ่งของ    

การจบัคูรปูภาพ - สามารถจับคูรูปภาพได    

การจบัคูสญัลักษณ - สามารถจับจับคูสัญลักษณ    

การจัดหมวดหมูคน
สัตว ,สิ่งของ,พืช 

- สามารถจัดหมวดหมู คนสัตว ,สิ่งของ,พืช ได    

 ความสัมพันธของสิ่ง
ตาง ๆ 

- สามารถใชสิง่ของไดอยางสัมพันธกันและ
เหมาะสมกับหนาที ่

   

2.  ทักษะการ
เตรียมความ
พรอมการอาน 

การเตรียมความ
พรอมการอาน 
 

- สามารถจําแนกพยัญชนะ – สระ วรรณยุกต    

- สามารถออกเสียงพยัญชนะ – สระ วรรณยุกต    

- สามารถอานพยัญชนะ – สระ วรรณยุกต    



 

ทักษะ เน้ือหา พัฒนาการท่ีคาดหวัง 

ระดับความสามารถ 
ทําได
เอง 

ทําได   
แตตอง

ชวยเหลือ 

ทํา
ไมได 

- สามารถอานภาษาอังกฤษ    

 3. การเตรียม
ความพรอมการ
เขียน 

การเตรียมความ
พรอมการเขียน 

- สามารถเขียนเสนพื้นฐานได    

- สามารถเขียนพยัญชนะ - สระ    

- สามารถเขียนภาษาอังกฤษ    

4.  การเตรียม
ความพรอมทาง
คณิตศาสตร 

การเตรียมความ
พรอมทาง
คณิตศาสตร 

- สามารถนับจํานวนนับได    

- สามารถรูคาของจํานวนนับได    

- สามารถอานสัญลักษณตัวเลขได    

- สามารถเขียนตัวเลขได    

- สามารถบวก ลบ  คูณและหารงายๆได    

5.  การเขาใจ  
วิเคราะหและ
แกไขปญหา 

การเขาใจ  
วิเคราะหและแกไข
ปญหา 

- สามารถแกไขปญหาในชีวิตประจําวันได    

 



 

 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized  Education  Program : IEP ) 

                                                                    
                                                           กอนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                                             ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ชื่อสถานศึกษา.............................................. ระดับ..........................สังกัด.........................................  
เริ่มใชแผนวันท่ี..............................................สิ้นสุดแผนวันท่ี........................................................... 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือ- ช่ือสกุล................................................................................ 
 เลขประจําตัวประชาชน ............................................................ 
 การจดทะเบียนคนพิการ ไมจด ยังไมจด จดแลว ทะเบียนเลขที่ .............................. 
 วัน/เดือน/ปเกิด.................................อายุ........ ป............ เดือน.............. ศาสนา.................... 
 ประเภทความพิการ................................................ลักษณะ................................................... 
 ช่ือ-ช่ือสกลุบิดา................................................................................ 
 ช่ือ-ช่ือสกลุมารดา............................................................................ 
 ช่ือ-ช่ือสกลุผูปกครอง...................................................................... 
 ที่อยูผูปกครองที่ติดตอได บานเลขที.่.............. ซอย........  หมูที่.........  ช่ือหมูบาน............... 
 ตําบล................อําเภอ ......................จงัหวัด...........................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 ผูรับผิดชอบ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
4.ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บรกิารและความชวยเหลอือื่นใดทางการศึกษา 
 

 
ที่ 

 
รายการ 

 
รหสั 

สิ่งทีม่ีอยูแลว สิ่งที่ตองการ  
จํานวนเงินที่
ขออุดหนุน 

 
เหตุผลและ
ความจําเปน 

 
ผูประเมิน ผูจัดหา วิธีการ ผูจัดหา วิธีการ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
                  
                
                
                
                
                
                
                  
รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน    รายการ 
รวมจํานวนเงินที่ขอรบัการอุดหนุน    บาท  (                                                ) 
หมายเหตุ ผูจัดหา  (1) ผูปกครอง  (2) สถานศึกษา  (3) สถานพยาบาทอื่นๆ 
  วิธีการ  (1) ขอรับเงินอุดหนุน (2) ขอยืม  (3) ขอยืมเงิน 
 



 

5. คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  
  ช่ือ   ตําแหนง  ลายมือช่ือ 
5.1  .......................................        ผูบริหารสถานศึกษา    .......................................... 
5.2  .......................................      บิดา/มารดา/ผูปกครอง    .......................................... 
5.3  .......................................         ครูประจําช้ัน     .......................................... 
5.4   .......................................          ครูประจําช้ัน     .......................................... 
5.5  .......................................          ครูประจําช้ัน     .......................................... 
5.6  .......................................         ครูประจําช้ัน     .......................................... 
5.7  .......................................         ครูประจําช้ัน     .......................................... 
 
 ประชุมวันที่.....................เดือน...............................พ.ศ. ........................ 
 
6. ความเห็นของบิดา  มารดา หรือผูปกครอง 
การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ฉบบัน้ี 
 
 ขาพเจา                 เห็นดวย 
    
                                        ไมเห็นดวย   เหตุผล............................................................. 
 
 
       ลงช่ือ.............................................. 
               (.............................................) 
                          บิดา มารดา หรือผูปกครอง 
             วันที่....... เดือน.....................พ.ศ.............. 
 
 
 
 
 
 


