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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดท าข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมในระบบโปรแกรมสารสนเทศ  SET 

๑. หลักการและเหตุผล 
             ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษา 
ของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมี
คุณภาพ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งนี้  เพ่ือให้การเรียนร่วม
ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  เป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ เช่น 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
เป็นต้น โดยจัดให้เด็กเหล่านี้เข้ามาเรียนในชั้นเรียนปกติ เพ่ือให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับความสามารถของเด็ก อีกทั้งยังช่วยให้เด็ก
ปกติมีการยอมรับ และปรับตัว เพื่อสามารถเรียนร่วมกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กพิการและเยาวชนพิการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม 
๒. นักเรียนพิการทุกคนที่อยู่ในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาในรูปแบบที่เหมาสม 

และได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ 
ในกฎกระทรวง 
               ๓.  นักเรียนพิการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะทางสังคม                      
เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและโรงเรียนต้นแบบสามารถจัดการเรียนร่วม/
เรียนรวม ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๓. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  แจ้งให้และโรงเรียนที่จัดการศึกษานักเรียน
พิการเรียนรวมด าเนินการ  ดังนี้   
                ๑. โรงเรียนคัดกรองนักเรียนพิการเรียนรวมตามประเภทความพิการ  ซ่ึงก าหนดประเภทของคน
พิการออกเป็น ๙ ประเภท ได้แก่ 

  1.  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
  2.  การได้ยิน 
  3.  ทางสติปัญญา 
  4.  ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
  5.  ทางการเรียนรู้ 
  6.  ทางการพูด และภาษา 
  7.  ทางพฤติกรรม  หรืออารมณ์ 
  8.  ออทิสติก 
  9.  พิการซ้อน 

 โดยผู้บริหารโรงเรียน /ครู/บคุลากรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” 
และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง   
               ๒. รายงานข้อมูลนักเรียนพิการ  ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒  ในระบบโปรแกรม
สารสนเทศ SET  โดยโรงเรียนดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมของโรงเรียน ผ่านเว็บเบราว์เซอร์  Google  
Chrome  ได้ที่เว็บไซต์  www.specialset.bopp.go.th  เลือกระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม 



                ๒. โรงเรียนปรับปรุง เพ่ิมเติม ข้อมูลนักเรียนพิการเรียน ในระหว่างภาคเรียนในโรงเรียนทั่วไป
จัดการเรียนรวมที่ผ่านการคัดกรองจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา” และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง   
               ๓. โรงเรียนยืนยนัข้อมูลที่หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET   ภายในก าหนดภายในระยะเวลา
ที่ สพฐ.ก าหนด 
               ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูลทาง www.specialset.bopp.go.th ผ่านระบบ
โปรแกรม SET ด าเนินการดังนี้ 
                   ๑. จัดท าข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                   ๒. เป็นที่ปรึกษาผู้ใช้งานระบบโรงเรียน   
                   ๓. จัดท าข้อมูลผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
                   ๔. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และรายงานผลนักเรียน
พิการเรียนรวม ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทราบภายในเวลาที่ก าหนด   
                   ๕. จัดท าและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดจ้างพ่ีเลี้ยงนักเรียนพิการเรียนรวมใน
ระบบ SET และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบภายในเวลาที่ก าหนด   
                   ๖. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปีละ ๒ ครั้ง คือ ระหว่างเดือนตุลาคม –
เดือนมีนาคม  และระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  ของทุกปี 

๔. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
             ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
             ๒. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
             ๓. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ  
เด็กด้อยโอกาส  และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
             1. เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

2. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริการจัดการเรียนร่วม  
                         3. โรงเรยีนต้นแบบการเรียนร่วมสามารถจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
            4. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษา 
ส าหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม /เรียนรวม 
            ๕. มีรายชื่อเด็กพิการแยกรายโรงเรียน  แยกตามประเภทความพิการ อย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

   
 



  
 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห ์
(Special Education Technology : SET) 

(พิการเรียนรวม)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

ส ำหรับเขตพืน้ที่เท่ำน้ัน 

ปรับปรุง วนัท่ี 30/05/2562 
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 การเข้าใช้งานหน้าเว็บ 
การเข้าใช้งานระบบฯ สารมารถเข้าใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์  

http://specialbasic.specialset.bopp.go.th/specialbasic/index.php เพ่ือความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ 
กรุณาใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome ในการเข้าสู่ระหน้าเว็บไซต์ 

 
 
 
 

 การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 
การเข้าใช้งานครั้งแรก จะต้องลงทะเบียน โดยแยกกลุ่มการลงทะเบียนหากโดยคลิกท่ีค าว่า  

“ลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ” แล้วเลือก  “ลงทะเบียนผู้ดูแลระบบเขตพื้นที่” ดังภาพ 

 
 
 

เมื่อคลิกค าว่า “ลงทะเบียนผู้ดูแลระบบเขตพื้นที่” แล้ว ให้ค้นหาผู้ใช้งานในเขตพ้ืนที่  โดยท าการ 
เลือกเขตพื้นที ่ และกดที่ปุ่ม “ค้นหาผู้ใช้” ดังภาพ  

 
 
 

http://specialbasic.specialset.bopp.go.th/specialbasic/index.php
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กรณีการค้นหาผู้ใช้งานในระบบ 
กรณีที่ 1    ไม่พบผู้ใช้งาน ในระบบเขตพ้ืนที่ที่เลือก ให้คลิกที่ปุ่ม “คลิกเพื่อลงทะเบียน” ดังภาพ 

 
 

กรณีที่ 2    พบผู้ใช้งาน ในระบบเขตพ้ืนที่ที่เลือก แต่จ านวนผู้ใช้ไม่เกินจ านวนที่ระบบก าหนดคือ 3 คน 
หากต้องการลงทะเบียนเพิ่มให้  คลิกที่ปุ่ม “คลิกเพื่อลงทะเบียน” ดังภาพ ถ้าไม่ต้องการลงทะเบียนเพ่ิม ให้ติดต่อ
ผู้ใช้ตามชื่อท่ีปรากฏ 
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กรณีที่ 3    พบผู้ใช้งาน ในระบบเขตพ้ืนที่ที่เลือก แต่จ านวนผู้ใช้ครบจ านวนที่ระบบก าหนดให้ท าการ 
ติดต่อผู้ใช้ตามชื่อที่ปรากฏ ดังภาพ 

 

 
 

 การลงทะเบียนระบบ 

 
 
อธิบายภาพการลงทะเบียนระบบ 
หมายเลข 1 ชื่อผู้ใช้งานหรือ Username ให้กรอกชื่อ Username ได้เพียงตัวอักษร a – z และ 0 – 9 เท่านั้น 
              และมีความยาวระหว่าง 6 - 15 ตัวอักษรหรือตัวเลข 
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กรณีชื่อผู้ใช้งานที่ก าหนดมีผู้ใช้อยู่แล้วจะแสดงข้อความ ดังภาพ ให้ก าหนดใหม่ 

 
 
หมายเลข 2  รหัสผ่าน ให้กรอกได้เพียงตัวอักษร a – z และ 0 – 9 เท่านั้น และมี  
                 ความยาวระหวา่ง 6 - 15 ตัวอักษรหรือตัวเลข 
หมายเลข 3  ชื่อผู้จัดท า ให้กรอกชื่อผู้จัดท าข้อมูล 
หมายเลข 4 นามสกุลผู้จัดท า ให้กรอกนามสกุลผู้จัดท าข้อมูล 
หมายเลข 5 เลขบัตรประจ าประชาชน ผู้จัดท าข้อมูล โดยไม่ต้องเว้นวรรค /- ไม่ต้องใส่ 
                จากนั้นให้คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” 

 
 การเข้าสู่ระบบ 

หากมีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน  ให้ท าการกรอกตามช่องที่ก าหนด แล้วท าการคลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”  
ดังภาพ 
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 ลืมรหัสผ่าน 

เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ ในกรณีท่ีผู้ใช้ได้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่ระบบไว้แล้ว แต่ไม่สามารถจ ารหัสผ่านในการ
เข้าสู่ระบบได้  ให้คลิกปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” 

 
 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”  จะมึการแสดงหน้าจอดังภาพ  จากนั้นให้ท าการกรอกข้อมูลชื่อ
ผู้จัดท า  นามสกุลผู้จัดท า และเลขบัตรประจ าตัวประชาชน โดยข้อมูลที่กรอกจะต้องเหมือนกับตอนที่ได้
ลงทะเบียนไว้  จากนั้นให้ท าการเลือกเฉพาะเขตพ้ืนที่ และคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
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 หน้าหลักของระบบ 
เมื่อท าการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะพบหน้าจอของระบบ ดังภาพ  
 

 
 

อธิบายภาพหน้าจอหลักของระบบ 
ส่วนที่ 1   แถบเมนูหลักในการใช้งานระบบ ในระดับเขตพ้ืนที่ ดังภาพ (หมายเลขที่ 1) 
ส่วนที่ 2   ส่วนการตรวจสอบการกรอกข้อมูลนักเรียน แต่ละโรงเรียนเฉพาะโรงเรียนที่มีเด็กพิการ

(หมายเลข 2)  
ส่วนที่ 3   ปุ่มการปลดล็อกการยืนยันข้อมูลนักเรียนของเขตพ้ืนที่ (หมายเลข 3) 
ส่วนที่ 4   ปุ่มการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เฉพาะโรงเรียน (หมายเลข 4) 
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 เมนูในการใช้งานระบบ 

 
 

อธิบายภาพเมนูการใช้งานระบบ 
หมายเลข 1  ส่วนแสดงหน้าหลักในการใช้งานระบบ 
หมายเลข 2  ส่วนจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ที่ก าลังใช้งานระบบ 
หมายเลข 3  ส่วนจัดการข้อมูลเขตพ้ืนที่ 
หมายเลข 4  ข้อมูลผู้ใช้งานระบบของโรงเรียน 
หมายเลข 5  ผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
หมายเลข  6  ส่วนแสดงผลรายงานส าหรับเขตพ้ืนที่ 
หมายเลข 7  ส่วนจัดการข้อมูลให้โรงเรียน 
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 การใช้งานในส่วนเมนูต่างๆของระบบ 
 การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน  

 
 

เป็นการแก้ไขรหัสผ่าน ของผู้ที่ก าลังใช้งานระบบ เมื่อท าการแก้ไขเสร็จสิ้นให้คลิกท่ีปุ่ม 
“บันทึกการแก้ไข” เพ่ือบันทึกข้อมูล หากไม่ต้องการแก้ไขให้คลิกท่ีปุ่ม “ยกเลิก” ดังภาพ 
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 จัดการข้อมูลเขตพื้นที่ 

 

 
 

เป็นการแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของเขตพ้ืนที ่หากมีการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกท่ีปุ่ม  “แก้ไขข้อมูล” 
(หมายเลข 1)  เมื่อท าการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” (หมายเลข 2) จากนั้น
ระบบจะท าการบันทึกการแก้ไข ข้อมูลเรียงจากข้อมูลที่ได้ท าการกรอก   หากไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลให้ คลิกปุ่ม 
“ยกเลิก” ดังภาพ(ภาพจะเป็นการแสดงข้อมมูลสมมติ) 
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 ข้อมูลผู้ใช้งานระบบโรงเรียน 
เป็นการแสดง ข้อมูลผู้ใช้งานระบบของโรงเรียน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ 

 
 

หน้าจอแสดงข้อมูลตัวอย่าง ผู้ใช้งานของโรงเรียน หากโรงเรียนลืมชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน ท่านสามารถ
ตรวจสอบให้โรงเรียนได้ 
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 ผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

 

 
 

 เป็นการจัดการข้อมูลผู้ที่ได้ผ่านการอบรม “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”  ในแต่ละ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ ที่ได้มีการจัดการอบรมข้ึน ในแต่ละปีการศึกษา 
 
ตัวอย่าง  หน้าจอการการจัดการข้อมูล 
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หากต้องการเพ่ิมข้อมูลผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา ให้เลือกปุ่ม “เพิ่มข้อมูลผู้คัดกรอง” 
จะปรากฎ ดังภาพ 

 
ตัวอย่าง  หน้าจอการกรอกข้อมูลผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

 
 

 แสดงผลรายงาน 
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เป็นการออกรายงานจากระบบในส่วนต่างๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ  ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกรายงานตาม
ความต้องการได้  ตามหัวข้อรายงานที่มีให้ในระบบ ตัวอย่างเช่น รายงานข้อมูลบุคลากร  รายงานข้อมูลนักเรียน 
รายงานงบประมาณ  รายงานสรุปยอดบุคลากรหรือนักเรียน ในแต่ละเขตพ้ืนที่ หรือโรงเรียน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่าง  รายงานข้อมูลนักเรียน 
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ตัวอย่าง รายงานข้อมูลบุคลากร 
 

 
 
ตัวอย่าง รายงานข้อมูลงบประมาณ 
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 จัดการข้อมูลให้โรงเรียน 

 
 

จัดการข้อมูลบุคลากรให้กับโรงเรียน กรณีเขตพื้นที่ต้องการเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลบุคลกรของโรงเรียนโดยจะมี
การแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

 

 
อธิบายภาพ 
หมายเลข 1  ส่วนการเพ่ิมข้อมูลบุคลากร 
หมายเลข 2  ส่วนการแก้ไขข้อมูลบุคลากร 
หมายเลข 3  ส่วนการการจัดการข้อมูลสัญญาจ้าง 
หมายเลข 4  ส่วนการการจัดการสถานะบุคลากร 
หมายเลข 5  ส่วนการแสดงข้อมูลบุคลากรย้ายออกจากโรงเรียน 
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 หมายเลข 1  ส่วนการเพิ่มข้อมูลบุคลากร 

 

 
 

เมื่อคลิกท่ีเมนู “เพิ่มข้อมูลบุคลากร”  จะแสดงหน้าระบบดังนี้ 

 
 
อธิบายภาพการเพิ่มข้อมูลบุคลากร 

หมายเลข  1  ส่วนการค้นหาข้อมูลบุคลากร  เมื่อท าการกรอกข้อมูลบุคลากรที่ต้องการค้นหา  
และคลิกปุ่ม “เริ่มค้นหา” (หมายเลข 3) จะแสดงข้อมูลบุคลากรที่ค้นหา 
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 กรณีที่ 1  พบข้อมูลที่ท าการค้นหา จะแสดงผล ดังภาพ 

 
 กรณีที่ 2  ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา จะแสดงผลดังภาพ 
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หมายเลข 2  ตารางแสดงผลข้อมูลบุคลากร ทั้งหมด ในกรณีท่ีไม่ท าการค้นหา 

 
 
หมายเลข 4  เมื่อคลิกปุ่ม “เพิ่มบุคลากร”   เป็นการเพ่ิมข้อมูลบุคลากรเข้าใน 

 
 

เมื่อคลิกปุ่ม “เพิ่มบุคลากร” จะแสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลบุคลากร เมื่อท าการกรอกแบบฟอร์ม
ครบถ้วนและถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” หากไม่ต้องการเพ่ิมข้อมูลให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” ดังภาพ 
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อธิบายภาพฟอร์มการเพิ่มบุคลากร    

    หมายเลข 1  กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
หมายเลข 2  ท าการคลิกปุ่ม “ดึงข้อมูลจากระบบ SET” เพ่ือท าการค้นหาข้อมูลพื้นฐาน และกรอก
ข้อมูลที่เหลือทั้งหมด 
หมายเลข 3  เมื่อท าการกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 หมายเลข 2  ส่วนการแก้ไขข้อมูลบุคลากร 
เมื่อท าการคลิกเมนู “แก้ไขข้อมูลบุคลากร”  จะแสดงหน้าระบบดังภาพ 
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อธิบายภาพส่วนการแก้ไขข้อมูลบุคลากร 
หมายเลข 1  ส่วนการค้นหาข้อมูลบุคลากร กรณีท่ีต้องการค้นหาโรงเรียนเฉพาะโรงเรียน หรือตาม
ต าแหน่ง หรือชื่อ-นามสกุล หรือเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
หมายเลข 2  ส่วนการแสดงข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จากทุกโรงเรียนที่มีอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
หมายเลข 3 ส่วนปุ่มการแก้ไขข้อมูลบุคลากร 

   เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”  (รูปดินสอ) จะแสดงหน้าจอข้อมูลบุคลากรคนนั้นๆ หาก
ต้องการแก้ไขข้อมูลให้ท าการกรอกข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม “บันทึกการแก้ไข”  หากไม่ต้องการแก้ไขข้อมูล
ให้คลิอกปุ่ม  “ยกเลิก” ดังภาพ 

 

 
 
  อธิบายภาพฟอร์มการแก้ไขข้อมูลบุคลากร 

หมายเลข 1  ตรวจสอบเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
หมายเลข 2 เมื่อท าการกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 หมายเลข 3 ส่วนการจัดการข้อมูลสัญญาจ้าง 
เมื่อท าการคลิกเมนู “แก้ไขสัญญาจ้าง”  จะแสดงหน้าจอดังนี้ 
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อธิบายภาพส่วนการจัดการข้อมูลสัญญาจ้าง 
หมายเลข 1  ส่วนการค้นหาบุคลากร ที่มีการท าสัญญาจ้าง 
หมายเลข 2  ส่วนแสดงข้อมูลบุคลากรที่มีการท าสัญญาจ้างในเขตพ้ืนที่ 
หมายเลข 3  ส่วนการแก้ไขข้อมูลสัญญาจ้างของบุคลากรคนนั้นๆ 

   เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” (รูปดินสอ)  จะแสดงหน้าข้อมูลการท าสัญญาจ้าง 
ของบุคลากรคนนั้นๆ ที่ได้ท าการเลือก คลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” (รูปดินสอ) ดังนี้ 
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อธิบายภาพส่วนการแก้ไขข้อมูลสัญญาจ้างของบุคลากร 
หมายเลข 1  ส่วนการเพ่ิมข้อมูลสัญญาจ้าง  หากต้องการเพ่ิมสัญญาจ้างใหม่ให้ท าการกรอกข้อมูลสัญญา
จ้างให้ครบถ้วนและท าการคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” หากไม่ต้องการเพิ่มข้อมูล ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” 
หมายเลข 2  ส่วนการแสดงข้อมูลการท าสัญญาจ้างของบุคลากรคนนั้นๆ  
หมายเลข 3  ส่วนการแก้ไข ข้อมูลสัญญาจ้างฉบับนั้นๆ  

เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” (รูปดินสอ) จะปรากฏข้อมูลสัญญาจ้างฉบับนั้นๆ หากต้องการ
แก้ไขข้อมูลสัญญาจ้างให้ท าการกรอกข้อมูล และคลิกปุ่ม “บันทึกการแก้ไข”  หากไม่ต้องการแก้ไขข้อมูล
สัญญาจ้างฉบับนั้นๆ ให้ท าการ คลิกปุ่ม “ยกเลิก” ดังภาพ 

 

 
 

 หมายเลข 4 ส่วนการการจัดการสถานะบุคลากร 
เมื่อท าการคลิกเมนู “ข้อมูลสถานะบุคลากร” จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 
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อธิบายภาพส่วนการจัดการสถานะบุคลากร 
หมายเลข 1  ส่วนการค้นหาบุคลากร 
หมายเลข 2  ส่วนการแสดงข้อมูลบุคลากรแต่ละโรงเรียน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
หมายเลข 3  ส่วนการแก้ไขสถานะบุคลากร เมื่อท าการคลิกท่ี ปุ่ม “จัดการสถานะบุคลากร” (รูปดินสอ)  
จะแสดงหน้าจอดังนี้ 
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อธิบายภาพส่วนการแก้ไขสถานะบุคลากร  
หมายเลข 1  ส่วนแสดงข้อมูลบุคลากรคนนั้นๆที่ต้องการแก้ไขสถานะ 
หมายเลข 2  ส่วนการแก้ไขสถานะ หากต้องการแก้ไขสถานะให้ท าการเลือกสถานะและท าการบันทึก
ข้อมูล หากไม่ต้องการแก้ไขให้คลิกปุ่มยกเลิก 

 หมายเลข 5  ส่วนการแสดงข้อมูลบุคลากรย้ายออกจากโรงเรียน 
เมื่อท าการคลิกเมนู “ข้อมูลบุคลากรย้าย”  จะแสดงหน้าจอ รายชื่อบุคลากรที่เคยเป็นบุคลากร

ภายในโรงเรียน และได้ท าการย้ายออก ไปแล้ว ดังนี้ 

 
จัดการข้อมูลนักเรียนให้กับโรงเรียน กรณีเขตพื้นที่ต้องการเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน กับโดย

จะมีการแบ่งเป็น 9  ส่วน ดังนี้ 
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อธิบายภาพเมนูการจัดการข้อมูลนักเรียน 
หมายเลข 1  ส่วนการ เพ่ิม/แก้ไขข้อมูลนักเรียน 
หมายเลข 2  ส่วนการจัดการผลการเรียน 
หมายเลข 3  ส่วนการจัดการน้ าหนัก-ส่วนสูง 
หมายเลข 4  ส่วนการจัดการสถานะนักเรียน 
หมายเลข 5  ส่วนการจัดการการเลื่อนชั้นนักเรียน 
หมายเลข 6  ส่วนการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
หมายเลข 7  ส่วนแสดงข้อมูลนักเรียนที่ไม่ศึกษาแล้ว 
หมายเลข 8  ส่วนการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IEP 
หมายเลข 9  ส่วนการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IIP 
 
 หมายเลข 1  ส่วนการ เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลนักเรียน 
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เมื่อท าเลือกเมนู เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลนักเรียน จะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

 
 

อธิบายภาพ 
หมายเลข 1 ส่วนการค้นหานักเรียน 
หมายเลข 2 ส่วนแสดงข้อมูลนักรียน 
หมายเลข 3 ส่วนการเพ่ิมข้อมูลนักเรียน 
หมายเลข 4 ส่วนการแก้ไขข้อมูลนักเรียน 
 

หากต้องการเพิ่มข้อมูลนักเรียน  เมื่อคลิกปุ่ม “เพิ่มนักเรียน”  จะแสดงหน้าฟอร์ม 
การกรอกข้อมูลนักเรียน หากต้องการเพ่ิมข้อมูลนักเรียนให้ท าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม 
“บันทึก”  หากไม่ต้องการเพิ่มข้อมูลนักเรียนให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” ดังภาพ 
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อธิบายภาพฟอร์มการเพิ่มข้อมูลนักเรียน  
    หมายเลข 1  กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

หมายเลข 2  เมื่อท าการกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลนักเรียน  เมื่อคลิกปุ่ม “แก้ไข” (รูปดินสอ)  จะแสดงหน้าฟอร์ม 
ข้อมูลนักเรียน หากต้องการแก้ไขข้อมูลนักเรียนให้ท าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ  
คลิกปุ่ม “บันทึก”  หากไม่ต้องการเพิ่มข้อมูลนักเรียนให้ คลิกปุ่ม “ยกเลิก” ดังภาพ 
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อธิบายภาพฟอร์มการแก้ไขข้อมูลนักเรียน  
 หมายเลข 1  เมื่อท าการกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
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 หมายเลข 2 ส่วนการจัดการผลการเรียน 

 
 

เมื่อต้องการจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ให้คลิกปุ่ม “ด าเนินการ” 
      ของนักเรียนคนนั้นๆ 
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 เมื่อคลิกปุ่ม “ด าเนินการ” ระบบจะท าการเข้าสู่ข้อมูลผลการเรียน ของนักเรียนคนนั้นๆ ดังภาพ 

 
              หากต้องการเพ่ิมข้อมูลผลการเรียน ในแต่ละภาคเรียน ให้ท าการกรอกข้อมูลผลการเรียนแล้วคลิก

ปุ่ม“บันทึกข้อมูล” 
                        หากต้องการแก้ไขข้อมูลผลการเรียน ในแต่ละภาคเรียน ให้ท าการคลิกปุ่มด าเนินการ ในช่อง   

ด าเนินการ เมื่อท าการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล 
 

 หมายเลข 3 ส่วนการจัดการน้ าหนัก-ส่วนสูง 
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                        เมื่อต้องการจัดการข้อมูลน้ าหนัก-ส่วนสงูของนักเรียนแต่ละคน ให้คลิกปุ่ม “ด าเนินการ”  

 
 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ด าเนินการ”  จะแสดงหน้าจอข้อมูลน้ าหนัก-ส่วนสูงของนักเรียนคนนั้นๆ  

ที่ได้ท าการเลือก ดังภาพ  

 
        หากต้องการเพ่ิมข้อมูลน้ าหนัก-ส่วนสูง ให้ท าการกรอกน้ าหนัก-ส่วนสูง แล้วคลิกปุ่ม  

           “บันทึกข้อมูล” 
         หากต้องการแก้ไขน้ าหนัก-ส่วนสูง ให้ท าการคลิกปุ่มด าเนินการ ในช่องด าเนินการ เมื่อท าการแก้ไข
ข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
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 หมายเลข 4 ส่วนการจัดการสถานะนักเรียน 

 
             เมื่อต้องการแก้ไขสถานะนักเรียนให้ท าการคลิกที่เมนู “จัดการสถานะนักเรียน”  จะปรากฎหน้าจอ ดังภาพ 

 

 
 
อธิบายภาพการจัดการสถานะนักเรียน 
หมายเลข 1  ส่วนการค้นหาข้อมูลนักเรียน 
หมายเลข 2  ส่วนการแสดงข้อมูลนักเรียน 
หมายเลข 3  ส่วนการเพ่ิมข้อมูลนักเรียน 
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หมายเลข 4  ส่วนการจัดการสถานะนักเรียน  หากต้องการแก้ไขสถานะนักเรียน เมื่อคลิกที่ปุ่ม 
“ด าเนินการ” (รูปเฟือง)  จะแสดงหน้าจอดังภาพ 

 
 

อธิบายภาพการจัดการสถานะนักเรียน 
            หากต้องการแก้ไข สถานะนักเรียนให้ท าการเลือกสถานะแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” หากไม่ต้องการแก้ไขให้
คลิกปุม่ “ยกเลิก” 

 หมายเลข 5 ส่วนการเลื่อนชั้นนักเรียน 

 
หากตต้องการเลื่อนชั้นนักเรียน เมื่อคลิกท่ี เมนู “เลื่อนชั้นนักเรียน”  จะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 
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การค้นหาข้อมูล 

 
 
การจัดการการเลื่อนชั้นนักเรยีน 

หากต้องการเลื่อนชั้นนักเรียนให้ท าการ เลือก         ด้านหน้าตารางและกดบันทึก ระบบจะ
เลื่อนชั้นนักเรียนโดยอัตโนมัติตามรายชื่อที่เลือก หากไม่ต้องการเลื่อนชั้นให้ คลิกปุ่ม “ยกเลิก” 
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 หมายเลข 6  ส่วนการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 

 
เมื่อท าการคลิกท่ีเมนู “อนุมัติส าเร็จการศึกษา”  จะแสดงหน้าจอ ดังนี้  

 
 อธิบายภาพหน้าจออุนมัติส าเร็จการศึกษา 
 หมายเลข 1  ส่วนการค้นหานักเรียน ตามระดับชั้นที่ก าลังจะจบการศึกษา เมื่อท าการเลือกระดับชั้นแล้ว 

ให้คลิกท่ีปุ่ม “เริ่มค้นหา”  เพ่ือท าการค้นหาข้อมูล 
 หมายเลข 2  ส่วนแสดงรายชื่อนักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษา 
 หมายเลข 3  ส่วนการอนุมัติการจบการศึกษา เมื่อท าการเลือก          ตามรายชื่อที่แสดง แล้วคลิกที่ปุ่ม 

“บันทึกข้อมูล”  ระบบจะท าการอนุมัติการจบการศึกษาให้นักเรียนตามรายชื่อที่เลือก 
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 หมายเลข 7 นักเรียนที่ไม่ศึกษาแล้ว 

 
 เมื่อคลิกเมนู “นักเรียนที่ไม่ศึกษาแล้ว”  จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

 
 อธิบายภาพการเรียกคืนข้อมูล 
 หมายเลข 1 การค้นหาข้อมูลนักเรียน หากต้องการค้นหานักเรียน ให้กรอกข้อมูลที่ต้องการ 

และคลิกปุ่ม “เริ่มค้นหา” 
หมายเลข 2  ส่วนการแสดงรายชื่อนักเรียนที่มีการน าออกจากระบบ  หากต้องการเรียกกลับข้อมูล
นักเรียนคนนั้นๆ สามารถเรียกข้อมูลกลับได้ โดยการคลิกปุ่ม “เรียกกลับ(ก้อนเมฆ)(หมายเลข 3)” 
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 หมายเลข 8 ส่วนการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IEP 

 
เมื่อเลือกเมนู “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”  และคลิกเมนู “แผน IEP” จะแสดงหน้าจอ 
 ดังภาพ 

 
 
 

อธิบายภาพส่วนการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IEP 
 หมายเลข 1 การค้นหาข้อมูลนักเรียน หากต้องการค้นหานักเรียน ให้กรอกข้อมูลที่ต้องการ 

และคลิกปุ่ม “เริ่มค้นหา”(หมายเลข 3) 



39 
 

 หมายเลข 2 การแสดงรายชื่อนักเรียน ที่มีการจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคลคล IEP  
 หมายเลข 4 การเพ่ิมข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ 
 หมายเลข 5 การจัดการข้อมูล  IEP  ของนักเรียนแต่ละคน เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ด าเนินการ” จะแสดงหน้าจอ

การเพ่ิม และแก้ไขข้อมูล IEP รายบุคคล ดังภาพ 

 
 

อธิบายภาพการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IEP 
  หมายเลข 1 ส่วนการเพ่ิมข้อมูล IEP ของนักเรียนแต่ละคน 
  หมายเลข 2 ส่วนการแสดงรายละเอียดข้อมูล IEP ที่เคยบันทึกของนักเรียนคนนี้ไว้แล้ว 
  หมายเลข 3  ส่วนการแก้ไขข้อมูล IEP ตามรายงานนั้นๆของนักเรียน 
  หมายเลข 4  ส่วนการลบ IEP แต่ละรายการ 
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 หมายเลข 9 ส่วนการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IIP 

 
เมื่อเลือกเมนู “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”  และคลิกเมนู “แผน IIP” จะแสดง

หน้าจอ ดังภาพ 
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อธิบายภาพการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IIP 
 หมายเลข 1 การค้นหาข้อมูลนักเรียน หากต้องการค้นหานักเรียน ให้กรอกข้อมูลที่ต้องการ 

และคลิกปุ่ม “เริ่มค้นหา”(หมายเลข 3) 
 หมายเลข 2 การแสดงรายชื่อนักเรียน ที่มีการจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคลคล IIP  
 หมายเลข 4 การเพ่ิมข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ 
 หมายเลข 5 การจัดการข้อมูล  IIP  ของนักเรียนแต่ละคน เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “ด าเนินการ” จะแสดงหน้าจอ

การเพ่ิมและแก้ไขข้อมูล IIP รายบุคคล ดังภาพ 

 
 
 อธิบายภาพการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IIP 
 หมายเลข 1 ส่วนการเพ่ิมข้อมูล IIP ของนักเรียนแต่ละคน 
 หมายเลข 2 ส่วนการแสดงรายละเอียดข้อมูล IIP  ที่เคยบันทึกของนักเรียนคนนี้ไว้แล้ว 
   
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห ์
 (Special Education Technology : SET) 

(พิการเรียนรวม)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ส าหรับสถานศึกษาเท่านั้น 

ปรับปรุง วนัท่ี 30/05/2562 
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 การเข้าใช้งานหน้าเว็บ 
การเข้าใช้งานระบบฯ สารมารถเข้าใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์  

http://specialbasic.specialset.bopp.go.th/specialbasic/index.php เพ่ือความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ 
กรุณาใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome ในการเข้าสู่ระหน้าเว็บไซต์ 

 
 

 การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 
โดยการเข้าใช้งานครั้งแรก จะต้องลงทะเบียน โดยแยกกลุ่มการลงทะเบียน โดยคลิกท่ีค าว่า  

“ลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ” แล้วเลือก  “ลงทะเบียนผู้ดูแลระบบโรงเรียน” ดังภาพ 
ผู้ดูแลระบบ คือ ผู้ใช้ที่สามารถจัดการข้อมูลของโรงเรียนได้ทั้งหมด 

 

 
 

 
เมื่อคลิกค าว่า “ลงทะเบียนผู้ดูแลระบบโรงเรียน” แล้ว ให้ค้นหาผู้ใช้งานในโรงเรียน โดยท าการ 

เลือกเขตพื้นที่  แล้วเลือกโรงเรียน และคลิกที่ปุ่ม “ค้นหาผู้ใช้” ดังภาพ  
 

http://specialbasic.specialset.bopp.go.th/specialbasic/index.php


3 
 

 
 กรณีการค้นหาผู้ใช้งานในระบบ 

กรณีที่ 1    ไม่พบผู้ใช้งาน ในระบบโรงเรียนที่เลือก ให้คลิกท่ีปุ่ม “คลิกเพื่อลงทะเบียน” ดังภาพ 
 

 
 
กรณีที่ 2    พบผู้ใช้งาน ในระบบโรงเรียนที่เลือก แต่จ านวนผู้ใช้ไม่เกินจ านวนที่ระบบก าหนดคือ 3 คน 

หากต้องการลงทะเบียนเพิ่มให้  คลิกที่ปุ่ม “คลิกเพื่อลงทะเบียน” ถ้าไม่ต้องการลงทะเบียนเพ่ิม ให้ติดต่อผู้ใช้ตาม
ชื่อที่ปรากฏ ดังภาพ 
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กรณีที่ 3    พบผู้ใช้งาน ในระบบโรงเรียนที่เลือก แต่จ านวนผู้ใช้เกินจ านวนที่ระบบก าหนดให้ท าการ
ติดต่อผู้ใช้ตามชื่อท่ีปรากฏ ดังภาพ 

 

 
 
 การลงทะเบียนระบบ 

 
 

 อธิบายภาพการลงทะเบียนระบบ 
หมายเลข 1 ชื่อผู้ใช้งานหรือ Username ให้กรอกชื่อ Username ได้เพียงตัวอักษร a – z และ 0 – 9 เท่านัน้      

                         และมีความยาวระหว่าง 6 - 15 ตัวอักษรหรือตัวเลข 
กรณีชื่อผู้ใช้งานมีผู้ใช้อยู่แล้วจะแสดงข้อความ ดังภาพ ให้ก าหนดใหม่ 
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หมายเลข 2 รหัสผ่าน ให้กรอกได้เพียงตัวอักษร a – z และ 0 – 9 เท่านั้น และมีความยาวระหว่าง 6 - 15  
                        ตัวอักษรหรือตัวเลข 

หมายเลข 3 ชื่อผู้จัดท าให้กรอกชื่อผู้จัดท าข้อมูล  
หมายเลข 4 นามสกุลผู้จัดท าให้กรอกนามสกุลผู้จัดท าข้อมูล 
หมายเลข 5 เลขบัตรประจ าประชาชน ผู้จัดท าข้อมูล โดยไม่ต้องเว้นวรรค /ไม่ต้องใส่ - 
               จากนั้นให้คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” 
 

 ลืมรหัสผ่าน 
เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ ในกรณีท่ีผู้ใช้ได้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่ระบบไว้แล้ว แต่ไม่สามารถจ ารหัสผ่านในการ

เข้าสู่ระบบได้  ให้คลิกปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” 

 
 

 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”  จะมึการแสดงหน้าจอดังภาพ  จากนั้นให้ท าการกรอกข้อมูลชื่อ
ผู้จัดท า  นามสกุลผู้จัดท า และเลขบัตรประจ าตัวประชาชน โดยข้อมูลที่กรอกจะต้องเหมือนกับตอนที่ได้
ลงทะเบียนไว้  จากนั้นให้ท าการเลือกเฉพาะเขตพ้ืนที่ และคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
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 การเข้าสู่ระบบ 
หากมีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน  ให้ท าการกรอกตามช่องที่ก าหนด แล้วท าการคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ ” 

ดังภาพ 

 
 
 หน้าหลักของระบบ 

เมื่อท าการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะพบหน้าจอของระบบ ดังภาพ 
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อธิบายภาพ 
ส่วนที่ 1  แถบเมนูหลักในการใช้งานระบบ ในระดับโรงเรียน ดังภาพ (หมายเลข 1) 
ส่วนที่ 2   ส่วนรวจสอบการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ดังภาพ (หมายเลข 2) 
ส่วนที่ 3   ส่วนการแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ดังภาพ (หมายเลข 3) 
ส่วนที่ 4   ส่วนการแสดงสถานะการยืนยันข้อมูลนักเรียน (หมายเลข 4) 
 

 เมนูในการใช้งานระบบ 
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อธิบายภาพเมนูการใช้งานระบบ 
หมายเลข 1  ส่วนแสดงหน้าหลักในการใช้งานระบบ 
หมายเลข 2  ส่วนจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ที่ก าลังใช้งานระบบ 
หมายเลข 3  ส่วนจัดการสิทธิในการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ในโรงเรียน 
หมายเลข 4  ส่วนจัดการข้อมูลโรงเรียน 
หมายเลข 5 ส่วนจัดการข้อมูลบุคลากร 
หมายเลข 6 ส่วนจัดการข้อมูลนักเรียน 
หมายเลข 7 ส่วนแสดงผลรายงาน 

 
 การใช้งานในส่วนเมนูต่างๆของระบบ 

 การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน  

 
 

เป็นการแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน ของผู้ที่ก าลังใช้งานระบบ เมื่อท าการแก้ไขเสร็จสิ้นให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกการ
แก้ไข” เพ่ือบันทึกข้อมูล  หากไม่ต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม “ยกเลิก” ดังภาพ 
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 จัดการสิทธิในการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ในโรงเรียน 

 
 

เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการเพ่ิมผู้ใช้คนอ่ืนๆ เข้ามาใช้งานระบบในการจัดการข้อมูลต่างๆของโรงเรียน โดย
ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนสามารถเพ่ิมผู้ใช้งาน โดยการก าหนดสิทธิในการเข้าใช้งานระบบภายในโรงเรียน หาก
ต้องการเพิ่มผู้ใช้งานระบบของโรงเรียน ให้ท าการคลิกปุ่ม “เพิ่มข้อมูลผู้ใช้ทั่วไป” ดังภาพ  
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อธิบายภาพการจัดการสิทธิในการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ในโรงเรียน 
หมายเลข 1 คลิกเม่ือต้องการเพ่ิมผู้ใช้ของโรงเรียน เข้าในระบบ 
หมายเลย 2 คลิกเม่ือต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ งานระบบ 
หมายเลข 3 คลิกเม่ือต้องการลบผู้ใช้งานระบบ 

 
 หมายเลข 1 เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ของโรงเรียน เข้าในระบบ 

เมื่อท าการคลิกปุ่ม “เพิ่มข้อมูลผู้ใช้ทั่วไป”  จะแสดงหน้าให้ค้นหาข้อมูลของบุคลากรที่ต้องการ
เพ่ิมข้อมูล ดังภาพ 

 
 

กรณีที่ 1    เมื่อท าการเลือกชื่อของบุคลากรคนนั้นๆ แล้ว พบว่าเป็นบุคลากรคนปัจจุบันที่อยู่ใน
โรงเรียน หากต้องการก าหนด สิทธิในการเข้าระบบ ให้ท าการกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน และท าการคลิกที่
ปุ่ม “บันทึกข้อมูล”  ดังภาพ 
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กรณีที่ 2    เมื่อท าการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ของบุคลากรคนนั้นๆ แล้ว 
ไม่พบข้อมูลของบุคลากรคนนั้นๆ จะไม่สามารถก าหนดสิทธิในการเข้าใช้งานระบบของโรงเรียนได้  
 ดังภาพ 
 

 
 
แสดงตัวอย่างการก าหนดสิทธิในการเข้าระบบ 
 ในการก าหนดสิทธ์ในการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้แต่ละคน อาจจะแตกต่างกันออกไป ตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้เข้าใช้งานในระบบ เมนูในการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ จะแตกต่างกันออกไปตามสิทธิ์ที่ไดก าหนดขึ้น
จากการก าหนด ดังภาพ ผู้ดูแลระบบท าการก าหนดสิทธ์ในการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ คนหนึ่งโดยท าการ
ก าหนดให้ใช้งานระบบได้เฉพาะการจัดการข้อมูลบุคลากรและการจัดการข้อมูลนักเรียนเท่านั้น เป็นต้น 
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 หมายเลข 2 เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ คนนั้นๆ 
เมื่อท าการคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข”(ภาพดินสอ) จะแสดงข้อมูล สิทธิต่างที่ได้ก าหนดไว้ หากต้องการ

แก้ไข ให้ท าการกรอกข้อมูล และคลิกที่ปุ่ม “บันทึกการแก้ไขข้อมูล”  หากไม่ต้องการแก้ไข ให้คลิกปุ่ม 
“ยกเลิก”  ดังภาพ 
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 หมายเลข 3 เมื่อต้องการลบผู้ใช้คนนั้นๆ  
   เมื่อต้องการลบผู้ใช้คนนั้นๆ ออกจากระบบ ให้ท าการคลิกที่ปุ่ม “ลบ” (รูปกากบาท) จากนั้น
ระบบจะให้ท าการยืนยันการลบข้อมูล เมื่อท าการลบข้อมูลเสร็จสิ้น จะแจ้ง “ลบข้อมูลส าเร็จ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดการข้อมูลโรงเรียน 

 
 

เป็นการแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน หากมีการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกท่ีปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” 
(หมายเลข 1) เมื่อท าการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล”(หมายเลข 2)  จากนั้น
ระบบจะท าการบันทึกการแก้ไข ข้อมูลเรียงจากข้อมูลที่ได้ท าการกรอก หากไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกปุ่ม 
“ยกเลิก” ดังภาพ (ภาพจะเป็นการแสดงข้อมูลสมมติ )  
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 จัดการข้อมูลบุคลากร 

 
 
 
 
 



15 
 

เป็นการจัดการข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน โดยจะมีการแบ่งเป็น 4  ส่วน ดังนี ้
 

 
 

อธิบายภาพ 
หมายเลข 1  ส่วนการเพ่ิมข้อมูลบุคลากร 
หมายเลข 2  ส่วนการแก้ไขข้อมูลบุคลากร 
หมายเลข 3  ส่วนการการจัดการสถานะบุคลากร 
หมายเลข 4  ส่วนการแสดงข้อมูลบุคลากรย้ายออกจากโรงเรียน 
 
 หมายเลข 1  ส่วนการเพิ่มข้อมูลบุคลากร 

 
 

เมื่อคลิกท่ีเมนู “เพิ่มข้อมูลบุคลากร”  จะแสดงหน้าระบบดังนี้ 
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อธิบายภาพส่วนการเพิ่มข้อมูลบุคลากร 
หมายเลข  1  ส่วนการค้นหาข้อมูลบุคลากร  เมื่อท าการกรอกข้อมูลบุคลากรที่ต้องการค้นหา  
และคลิกปุ่ม “เริ่มค้นหา” (หมายเลข 3) จะแสดงข้อมูลบุคลากรที่ค้นหา 
 

  กรณีที่ 1  พบข้อมูลที่ท าการค้นหา จะแสดงผล ดังภาพ 

 
 
 
 



17 
 

   กรณีที่ 2  ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา จะแสดงผล ดังภาพ 

 
หมายเลข 2  ตารางแสดงผลข้อมูลบุคลากร ทั้งหมด ในกรณีที่ไม่ท าการค้นหา 
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หมายเลข 4  เมื่อคลิกปุ่ม “เพิ่มบุคลากร” 

    
 

จะแสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลบุคลากร เมื่อท าการกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนและถูกต้อง 
 ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” หากไม่ต้องการเพิ่มข้อมูลให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” ดังภาพ 
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อธิบายภาพฟอร์มการกรอกข้อมูล 
 หมายเลข 1  กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
 หมายเลข 2  ท าการคลิกปุ่ม “ดึงข้อมูลจากระบบ SET”  เพ่ือท าการค้นหาข้อมูลพ้ืนฐาน และกรอก
ข้อมูลที่เหลือทั้งหมด  
หมายเลข 3  เมื่อท าการกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 
 หมายเลข 2  ส่วนการแก้ไขข้อมูลบุคลากร 

 
เมื่อท าการคลิกเมนู “แก้ไขข้อมูลบุคลากร”  จะแสดงหน้าระบบ ดังภาพ 

 
 

อธิบายภาพส่วนการแก้ไขข้อมูลบุคลากร 
หมายเลข 1  ส่วนการค้นหาข้อมูลบุคลากร 
หมายเลข 2  ส่วนการแสดงข้อมูลบุคลากร 
หมายเลข 3 ส่วนปุ่มการแก้ไขข้อมูลบุคลากร 
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   เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”  (รูปดินสอ) จะแสดงหน้าจอข้อมูลบุคลากรคนนั้นๆ หาก
ต้องการแก้ไขข้อมูลให้ท าการกรอกข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม “บันทึกการแก้ไข”  หากไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลให้
คลิกปุ่ม  “ยกเลิก”   ดังภาพ 

 
 

อธิบายภาพฟอร์มการกรอกขอ้มูล 
 หมายเลข 1  กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
 หมายเลข 2  ท าการคลิกปุ่ม “ดึงข้อมูลจากระบบ SET” กรณีเคยลาออกแล้วและต้องการเพิ่มข้อมูล     

                                     ใหม่  
หมายเลข 3  เมื่อท าการกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 
 หมายเลข 3 ส่วนการการจัดการสถานะบุคลากร 
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เมื่อท าการคลิกเมนู “ข้อมูลสถานะบุคลากร” จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ 

 
 

อธิบายภาพการแก้ไขข้อมูลสถานะบุคลากร 
หมายเลข 1 ส่วนการค้นหาบุคลากร 
หมายเลข 2 ส่วนการแสดงข้อมูลบุคลากร 
หมายเลข 3 ส่วนการแก้ไขสถานะบุคลากร เมื่อท าการคลิกท่ี ปุ่ม “จัดการสถานะบุคลากร” (รูปดินสอ)  
จะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

 
อธิบายภาพการแก้ไขข้อมูลสถานะบุคลากร  
หมายเลข 1 ส่วนแสดงข้อมูลบุคลากรคนนั้นๆที่ต้องการแก้ไขสถานะ 
หมายเลข 2 ส่วนการแก้ไขสถานะ หากต้องการแก้ไขสถานะให้ท าการเลือกสถานะและท าการบันทึก
ข้อมูล หากไม่ต้องการแก้ไขให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” 
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 หมายเลข 4  ส่วนการแสดงข้อมูลบุคลากรย้ายออกจากโรงเรียน 

 
 

เมื่อท าการคลิกเมนู “ข้อมูลบุคลากรย้าย”  จะแสดงหน้าจอ รายชื่อบุคลากรที่เคยเป็นบุคลากร
ภายในโรงเรียน และได้ท าการย้ายออกจากโรงเรียน ดังนี้ 

 
 
 จัดการข้อมูลนักเรียน 

การจัดการข้อมูลนักเรียน ในโรงเรียน มีการแบ่งเป็น 9  ส่วนดังนี้ 
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อธิบายภาพเมนูการจัดการข้อมูลนักเรียน 
หมายเลข 1  ส่วนการ เพ่ิม/แก้ไขข้อมูลนักเรียน 
หมายเลข 2  ส่วนการจัดการผลการเรียน 
หมายเลข 3  ส่วนการจัดการน้ าหนัก-ส่วนสูง 
หมายเลข 4  ส่วนการจัดการสถานะนักเรียน 
หมายเลข 5  ส่วนการจัดการการเลื่อนชั้นนักเรียน 
หมายเลข 6  ส่วนการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
หมายเลข 7  ส่วนแสดงข้อมูลนักรียนที่ไม่ศึกษาแล้ว 
หมายเลข 8  ส่วนการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IEP 
หมายเลข 9  ส่วนการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IIP 
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 หมายเลข 1  ส่วนการ เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลนักเรียน 

 
เมื่อท าเลือกเมนู เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลนักเรียน จะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

 
อธิบายภาพ 
หมายเลข 1 ส่วนการค้นหานักเรียน 
หมายเลข 2 ส่วนแสดงข้อมูลนักรียน 
หมายเลข 3 ส่วนการเพ่ิมข้อมูลนักเรียน 
หมายเลข 4 ส่วนการแก้ไขข้อมูลนักเรียน 
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          หากต้องการเพิ่มข้อมูลนักเรียน  เมื่อคลิกปุ่ม “เพิ่มนักเรียน”  จะแสดงหน้าฟอร์ม 
การกรอกข้อมูลนักเรียน หากต้องการเพ่ิมข้อมูลนักเรียนให้ท าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม 
“บันทึก”  หากไม่ต้องการเพิ่มข้อมูลนักเรียนให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” ดังภาพ 
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อธิบายภาพฟอร์มการเพิ่มข้อมูลนักเรียน  
    หมายเลข 1  กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

หมายเลข 2  เมื่อท าการกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
 

 หมายเลข 4 เป็นส่วนการแก้ไขข้อมูลนักเรียน 
หากต้องการแก้ไขข้อมูลนักเรียน  เมื่อคลิกปุ่ม “แก้ไข” (รูปดินสอ)  จะแสดงหน้าฟอร์ม 

ข้อมูลนักเรียน หากต้องการแก้ไขข้อมูลนักเรียนให้ท าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ  
คลิกปุ่ม “บันทึก”  หากไม่ต้องการเพิ่มข้อมูลนักเรียนให้ คลิกปุ่ม “ยกเลิก” ดังภาพ 
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อธิบายภาพฟอร์มการแก้ไขข้อมูลนักเรียน  
หมายเลข 1  เมื่อท าการกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 
 หมายเลข 2 ส่วนการจัดการผลการเรียน 

 
 

เมื่อต้องการจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ให้คลิกปุ่ม “ด าเนินการ” 
         ของนักเรียนคนนั้นๆ 
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  เมื่อคลิกปุ่ม “ด าเนินการ” ระบบจะท าการเข้าสู่ข้อมูลผลการเรียน ของนักเรียนคนนั้นๆ ดังภาพ 

 
  หากต้องการเพ่ิมข้อมูลผลการเรียน ในแต่ละภาคเรียน ให้ท าการกรอกข้อมูลผลการเรียนแล้ว

คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
หากต้องการแก้ไขข้อมูลผลการเรียน ในแต่ละภาคเรียน ให้ท าการคลิกปุ่มด าเนินการ ในช่อง

ด าเนินการ เมื่อท าการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
 

 หมายเลข 3 ส่วนการจัดการน้ าหนัก-ส่วนสูง 
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เมื่อต้องการจัดการข้อมูลน้ าหนัก-ส่วนสูงของนักเรียนแต่ละคน ให้คลิกปุ่ม “ด าเนินการ”  

 
  เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ด าเนินการ”  จะแสดงหน้าจอข้อมูลน้ าหนัก-ส่วนสูงของนักเรียนคนนั้นๆ  
ที่ได้ท าการเลือก ดังภาพ  

 
  หากต้องการเพ่ิมข้อมูลน้ าหนัก-ส่วนสูง ให้ท าการกรอกน้ าหนัก-ส่วนสูง แล้วคลิกปุ่ม  

“บันทึกข้อมูล” 
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หากต้องการแก้ไขน้ าหนัก-ส่วนสูง ให้ท าการคลิกปุ่มด าเนินการ ในช่องด าเนินการ เมื่อท าการ
แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 
 หมายเลข 4 ส่วนการจัดการสถานะนักเรียน 

 
 

เมื่อต้องการแก้ไขสถานะนักเรียนให้ท าการคลิกที่เมนู “จัดการสถานะนักเรียน”  จะปรากฎ
หน้าจอ ดังภาพ 
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อธิบายภาพการจัดการสถานะนักเรียน 
หมายเลข 1  ส่วนการค้นหาข้อมูลนักเรียน 
หมายเลข 2  ส่วนการแสดงข้อมูลนักเรียน 
หมายเลข 3  ส่วนการเพ่ิมข้อมูลนักเรียน 
หมายเลข 4  ส่วนการจัดการสถานะนักเรียน  หากต้องการแก้ไขสถานะนักเรียน เมื่อคลิกที่ปุ่ม 

“ด าเนินการ” (รูปเฟือง)  จะแสดงหน้าจอดังภาพ 

 
 
อธิบายภาพการจัดการสถานะนักเรียน 

หากต้องการแก้ไข สถานะนักเรียนให้ท าการเลือกสถานะแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” หากไม่
ต้องการแก้ไขให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” 
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 หมายเลข 5 ส่วนการเลื่อนชั้นนักเรียน 

 
หากตต้องการเลื่อนชั้นนักเรียน เมื่อคลิกท่ี เมนู “เลื่อนชั้นนักเรียน”  จะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

การค้นหาข้อมูล 

 
 
การจัดการการเลื่อนชั้นนักเรยีน 

หากต้องการเลื่อนชั้นนักเรียนให้ท าการ เลือก         ด้านหน้าตารางและกดบันทึก ระบบจะ
เลื่อนชั้นนักเรียนโดยอัติโนมัติตามรายชื่อที่เลือก หากไม่ต้องการเลื่อนชั้นให้ คลิกปุ่ม “ยกเลิก” 
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 หมายเลข 6  ส่วนการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
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เมื่อท าการคลิกท่ีเมนู “อนุมัติส าเร็จการศึกษา”  จะแสดงหน้าจอ ดังนี้  

 
 
 อธิบายภาพหน้าจออุนมัติส าเร็จการศึกษา 
 หมายเลข 1  ส่วนการค้นหานักเรียน ตามระดับชั้นที่ก าลังจะจบการศึกษา เมื่อท าการเลือกระดับชั้นแล้ว 

ให้คลิกท่ีปุ่ม “เริ่มค้นหา”  เพ่ือท าการค้นหาข้อมูล 
 หมายเลข 2  ส่วนแสดงรายชื่อนักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษา 
 หมายเลข 3  ส่วนการอนุมัติการจบการศึกษา เมื่อท าการเลือก          ตามรายชื่อที่แสดง แล้วคลิกที่ปุ่ม 

“บันทึกข้อมูล”  ระบบจะท าการอนุมัติการจบการศึกษาให้นักเรียนตามรายชื่อที่เลือก 
 

 หมายเลข 7 นักเรียนที่ไม่ศึกษาแล้ว 
 

 



36 
 

 เมื่อคลิกเมนู “นักเรียนที่ไม่ศึกษาแล้ว”  จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

 
 อธิบายภาพการเรียกคืนข้อมูล 
 หมายเลข 1 การค้นหาข้อมูลนักเรียน หากต้องการค้นหานักเรียน ให้กรอกข้อมูลที่ต้องการ 

               และคลิกปุ่ม “เริม่ค้นหา” 
หมายเลข 2  ส่วนการแสดงรายชื่อนักเรียนที่มีการน าออกจากระบบ  หากต้องการเรียกกลับข้อมูล         

                                      นักเรียนคนนั้นๆ สามารถเรียกข้อมูลกลับได้ โดยการคลิกปุ่ม  
                                    “เรียกกลับ(ก้อนเมฆ)(หมายเลข 3)” 

 
 หมายเลข 8 ส่วนการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IEP 
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เมื่อเลือกเมนู “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”  และคลิกเมนู “แผน IEP” จะแสดง
หน้าจอ ดังภาพ 

 
 

อธิบายภาพส่วนการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IEP 
 หมายเลข 1 การค้นหาข้อมูลนักเรียน หากต้องการค้นหานักเรียน ให้กรอกข้อมูลที่ต้องการ 

และคลิกปุ่ม “เริ่มค้นหา”(หมายเลข 3) 
 หมายเลข 2 การแสดงรายชื่อนักเรียน ที่มีการจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคลคล IEP  
 หมายเลข 4 การเพ่ิมข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ 
 หมายเลข 5 การจัดการข้อมูล  IEP  ของนักเรียนแต่ละคน เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ด าเนินการ” จะแสดงหน้าจอ

การเพ่ิม และแก้ไขข้อมูล IEP รายบุคคล ดังภาพ 
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อธิบายภาพการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IEP 
  หมายเลข 1 ส่วนการเพ่ิมข้อมูล IEP ของนักเรียนแต่ละคน 
  หมายเลข 2 ส่วนการแสดงรายละเอียดข้อมูล IEP ที่เคยบันทึกของนักเรียนคนนี้ไว้แล้ว 
  หมายเลข 3  ส่วนการแก้ไขข้อมูล IEP ตามรายงานนั้นๆของนักเรียน 
  หมายเลข 4  ส่วนการลบ IEP แต่ละรายการ 
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 หมายเลข 9 ส่วนการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IIP 
  

 
เมื่อเลือกเมนู “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”  และคลิกเมนู “แผน IIP” จะแสดง

หน้าจอ ดังภาพ 
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อธิบายภาพการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IIP 
 หมายเลข 1 การค้นหาข้อมูลนักเรียน หากต้องการค้นหานักเรียน ให้กรอกข้อมูลที่ต้องการ 

และคลิกปุ่ม “เริ่มค้นหา”(หมายเลข 3) 
 หมายเลข 2 การแสดงรายชื่อนักเรียน ที่มีการจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคลคล IIP  
 หมายเลข 4 การเพ่ิมข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ 
 หมายเลข 5 การจัดการข้อมูล  IIP  ของนักเรียนแต่ละคน เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “ด าเนินการ” จะแสดงหน้าจอ

การเพ่ิมและแก้ไขข้อมูล IIP รายบุคคล ดังภาพ 

 
 
  อธิบายภาพการจัดการแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคลคล IIP 
  หมายเลข 1 ส่วนการเพ่ิมข้อมูล IIP ของนักเรียนแต่ละคน 
  หมายเลข 2 ส่วนการแสดงรายละเอียดข้อมูล IIP  ที่เคยบันทึกของนักเรียนคนนี้ไว้แล้ว 
  
 แสดงผลรายงาน 
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เป็นการออกรายงานจากระบบในส่วนต่างๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ  ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกรายงาน ตาม
ความต้องการได้  ตามหัวข้อรายงานที่มีให้ในระบบ ตัวอย่างเช่น รายงานข้อมูลบุคลากร  รายงานข้อมูลนักเรียน 
รายงานผลการจ้าง  รายงานสรุปยอดบุคลากรหรือนักเรียน ในแต่ละเขตพ้ืนที่ หรือโรงเรียน เป็นต้น 

 
ตัวอย่าง รายงานข้อมูลนักเรียน 

 
 

ตัวอย่าง รายงานข้อมูลบุคลากร 

 



๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒ 

 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร�องทางการเห็น 
  

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)................................................................................................ 
วัน เดือน ป� เกิด.......................................................................อายุ ......................... ป� ......................เดือน         
ระดับชั้น......................................................................... วัน เดือน ป� ท่ีประเมิน .........................................  

คําช้ีแจง 
๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป&นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน)ในทางการจัดการศึกษาเท/านั้น 
๒ วิเคราะห)ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป&นลักษณะหรือพฤติกรรม ท่ีเด็กแสดงออกบ/อยๆ        

โดยให9ทําเครื่องหมาย /ลงในช/อง “ ใช/ ” หรือ “ไม/ใช/ ” ท่ีตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ 
ของเด็ก  

๓ ผู9ทําการคัดกรองเบื้องต9นต9องผ/านการอบรมวิธีการใช9 และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ
ควรสอบถามข9อมูลเพ่ิมเติมจากผู9ท่ีอยู/ใกล9ชิดเด็กมากท่ีสุด เช/น ผู9ปกครองหรือครู เพ่ือให9เกิด 
ความชัดเจน ถูกต9อง   

๔ ผู9คัดกรองควรจะมีอย/างน9อย ๒ คนข้ึนไป   
 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห' 
ใช� ไม�ใช� 

๑ มักก9มศีรษะมองสิ่งของ หนังสือ รูปภาพหรือ นําเข9ามาดูใกล9ๆ ตา   
๒ เม่ือดูปEายข9อความ รูปภาพ วัตถุสิ่งของต/างๆ ตามสาธารณะ ต9องเข9า

ไปดูใกล9ๆ  
  

๓ ขณะอ/านหนังสือ มักจะอ/านซํ้าบรรทัดเดิม หรืออ/านข9ามบรรทัด   

๔ มักใช9ประสาทสัมผัสส/วนอ่ืน เพ่ือสํารวจ / หาสิ่งของ ควบคู/กับการใช9
สายตา   

๕ บอกรายละเอียดของภาพหรือสิ่งของไม/ได9   
๖ เดินด9วยความระมัดระวังกว/าปกติ เดินไม/คล/องตัว มักชนและ       

สะดุดวัตถุ 
  

๗ หรี่ตา  กระพริบตา ขยี้ตา กดตา เม่ือใช9สายตามากๆ   
๘ เคลื่อนศีรษะไปมา เพ่ือหาจุดท่ีมองเห็นชัดท่ีสุด   
๙ มักมีอาการปวดศีรษะ ปวดตา ตาลาย คันตา มองเห็นสิ่งของ

เคลื่อนไหวไปมา 
  

๑๐ บอกความแตกต/างของสีท่ีใกล9เคียงกัน หรือสีท่ีไม/ตัดกันไม/ได9 เช/น       
สีเขียวกับสีฟEา สีแดงกับสีส9ม 

  

 
เกณฑ'การพิจารณา 
  ถ9าตอบว/าใช/   ๕  ข9อ  ข้ึนไป  แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการเห็น  
ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ  และส/งต/อให9จักษุแพทย)ตรวจวินิจฉัยต/อไป 
 

ประเมินครั้งท่ี.............. ๒ 



๓ 

 

ผลการคัดกรอง   
 �  พบความบกพร/อง   �  ไม/พบความบกพร/อง 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                  (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                  (....................................................) 
 
คํายินยอมของผู0ปกครอง 

ข9าพเจ9า(นาย / นาง / นางสาว)..........................................................................เป&นผู9ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว)...................................................................................................................... 
� ยินยอม  � ไม/ยินยอม  ให9ดําเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.).............................................
ตามแบบคัดกรองนี้ 

เม่ือพบว/ามีแนวโน9มเป&นผู9ท่ีมีความบกพร/องตามแบบคัดกรองข9างต9น       � ยินดี      � ไม/ยินดี 
ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต/อไป 

 
 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู9ปกครอง 
 (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓ 



๔ 

 
ประเมินครั้งท่ี.............. 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร�องทางการได0ยิน  
 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)................................................................................................ 
วัน เดือน ป� เกิด.......................................................................อายุ ......................... ป� ......................เดือน         
ระดับชั้น......................................................................... วัน เดือน ป� ท่ีประเมิน .........................................  

คําช้ีแจง 
๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป&นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน)ในทางการจัดการศึกษาเท/านั้น 
๒ วิเคราะห)ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป&นลักษณะหรือพฤติกรรม ท่ีเด็กแสดงออกบ/อยๆ        

โดยให9ทําเครื่องหมาย /ลงในช/อง “ ใช/ ” หรือ “ไม/ใช/ ” ท่ีตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ 
ของเด็ก  

๓ ผู9ทําการคัดกรองเบื้องต9นต9องผ/านการอบรมวิธีการใช9 และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ
ควรสอบถามข9อมูลเพ่ิมเติมจากผู9ท่ีอยู/ใกล9ชิดเด็กมากท่ีสุด เช/น ผู9ปกครองหรือครู เพ่ือให9เกิด 
ความชัดเจน  ถูกต9อง   

๔ ผู9คัดกรองควรจะมีอย/างน9อย ๒ คนข้ึนไป 
 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห' 
ใช� ไม�ใช� 

๑ ไม/หันศีรษะหาเสียงเม่ือเรียกชื่อจากข9างหลัง   
๒ ไม/ตอบสนองหรือหันไปมองท่ีมาของเสียงซ่ึงเกิดอยู/รอบๆ ห9อง   
๓ มักใช9ท/าทางในการสื่อความหมายกับผู9อ่ืนไม/ใช9ภาษาพูด   
๔ ออกเสียงในระดับเดียวกันแต/ไม/เป&นคํา   
๕ ในการสนทนาจะมองปากหรือจ9องหน9าจ9องตาผู9พูดตลอดเวลา   
๖ ตอบไม/ตรงคําถามหรือไม/ตอบคําถาม   
๗ พูดตามหรือเลียนเสียงพูดไม/ได9   
๘ เป&นหรือเคยเป&นโรคหูน้ําหนวก   
๙ การแสดงออกทางพฤติกรรมในชีวิตประจําวันท่ีส/งเสียงดังมากกว/าปกติ

เช/น การเดินลงส9นเท9า การรับประทานอาหารโดยช9อนกระทบจาน   

เป&นต9น 

  

เกณฑ'การพิจารณา 
  ถ9าตอบว/าใช/ ๓ ข9อ ข้ึนไป  แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการได9ยิน      
ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ   และส/งต/อให9แพทย)ตรวจวินิจฉัยต/อไป 

ผลการคัดกรอง   
 �  พบความบกพร/อง   �  ไม/พบความบกพร/อง 
 
 
 

๔ 



๕ 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                 (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                 (....................................................) 
 
คํายินยอมของผู0ปกครอง 

ข9าพเจ9า(นาย / นาง / นางสาว)..........................................................................เป&นผู9ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว)...................................................................................................................... 
� ยินยอม  � ไม/ยินยอม   ให9ดําเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)............................................
ตามแบบคัดกรองนี้ 

เม่ือพบว/ามีแนวโน9มเป&นผู9ท่ีมีความบกพร/องตามแบบคัดกรองข9างต9น       � ยินดี      � ไม/ยินดี 
ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต/อไป 

 
 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู9ปกครอง 
 (....................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕ 



๖ 

 
ประเมินครั้งท่ี.............. 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร�องทางสติป2ญญา 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)................................................................................................ 
วัน เดือน ป� เกิด.......................................................................อายุ ......................... ป� ......................เดือน         
ระดับชั้น......................................................................... วัน เดือน ป� ท่ีประเมิน .........................................  
คําช้ีแจง 

๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป&นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน)ในทางการจัดการศึกษาเท/านั้น 
๒ วิเคราะห)ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป&นลักษณะหรือพฤติกรรม ท่ีเด็กแสดงออกบ/อยๆ        

โดยให9ทําเครื่องหมาย /ลงในช/อง “ ใช/ ” หรือ “ไม/ใช/ ” ท่ีตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ ของเด็ก  
๓ ผู9ทําการคัดกรองเบื้องต9นต9องผ/านการอบรมวิธีการใช9 และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ

ควรสอบถามข9อมูลเพ่ิมเติมจากผู9ท่ีอยู/ใกล9ชิดเด็กมากท่ีสุด เช/น ผู9ปกครองหรือครู เพ่ือให9เกิด 
ความชัดเจน  ถูกต9อง   

๔ ผู9คัดกรองควรจะมีอย/างน9อย ๒ คนข้ึนไป   
 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห'  
ใช� ไม�ใช� 

 ทักษะการส่ือสาร   
๑ ใช9ภาษาไม/สมวัย   
๒ ไม/เข9าใจคําสั่ง ไม/สามารถทําตามคําสั่งได9   
 ทักษะการดูแลตนเอง   

๓ ไม/สามารถ หรือสามารถดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันได9น9อย         
ในการรับประทานอาหาร / การอาบน้ํา / แปรงฟNน / การแต/งกาย 

  

๔ ไม/สามารถทําความสะอาดหลังการขับถ/าย   
 ทักษะการดํารงชีวิตภายในบ0าน   

๕ ต9องกระตุ9นในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยู/เสมอ   
๖ ช/วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันได9ต่ํากว/าวัย   
 ทักษะทางสังคม/การปฏิสัมพันธ'กับผู0อ่ืน   

๗ ชอบเล/นกับเด็กท่ีมีอายุน9อยกว/า หรือไม/สามารถเล/นกับเพ่ือนตามวัย   
๘ เล/นเลียนแบบผู9อ่ืนอย/างไม/เหมาะสมกับวัย   
 ทักษะการรู0จักใช0ทรัพยากรในชุมชน   

๙ มีปNญหาด9านพฤติกรรมในการใช9สิ่งของสาธารณะประโยชน) เช/น  
ชอบทําลายหรือใช9อย/างไม/ระมัดระวัง 

  

๑๐ ไม/รู9จักวิธีการใช9  การจัดเก็บ และการดูแลรักษา ของส/วนรวม   
 ทักษะการรู0จักดูแลควบคุมตนเอง   

๑๑ เอาแต/ใจตนเอง มีอารมณ)โกรธ ฉุนเฉียวบ/อย ๆ    
๑๒ ไม/สามารถควบคุมตนเองทําตามสิ่งท่ีต9องทํา   

 ทักษะการนําความรู0มาใช0ในชีวิตประจําวัน   
๑๓ ลืมง/าย / จําในสิ่งท่ีเรียนมาแล9วไม/ได9   
๑๔ ไม/สามารถนําทักษะท่ีเรียนรู9ไปแก9ไขปNญหาเฉพาะหน9าได9   

๖ 



๗ 

 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห'  
ใช� ไม�ใช� 

 ทักษะการทํางาน   
๑๕ ช/วงความสนใจสั้น ไม/สามารถรับผิดชอบงานท่ีต9องทํา   
๑๖ ทําตามคําสั่งต/อเนื่อง ๒ คําสั่งข้ึนไปได9ยาก สับสนง/าย   

 ทักษะการใช0เวลาว�าง   
๑๗ สนใจสิ่งรอบตัวน9อย   
๑๘ ใช9เวลาว/างแสดงพฤติกรรมท่ีไม/เหมาะสม   

 ทักษะการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย   
๑๙ ดูแลสุขภาพตนเองได9น9อย เช/น ล9างมือไม/เป&น หรือไม/รู9จักรับประทาน

อาหารท่ีเป&นประโยชน) 
  

๒๐ มีความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยตนเองน9อย   
 

หมายเหตุ  ท้ังนี้พฤติกรรมดังกล/าวต9องเทียบเคียงกับพัฒนาการของเด็กท่ัวไป 
เกณฑ'การพิจารณา 
  แต/ละทักษะจะต9องมีผลการวิเคราะห)พฤติกรรมทักษะว/าใช/ท้ัง ๒ ข9อ แสดงว/าไม/ผ/านทักษะนั้น
และหากว/าพบทักษะการปรับตัวไม/ผ/านต้ังแต/ ๒ ทักษะข้ึนไป แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมี         
ความบกพร/องทางสติปNญญา ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ  และส/งต/อให9แพทย)ตรวจวินิจฉัยต/อไป 
ผลการคัดกรอง   
 �  พบความบกพร/อง   �  ไม/พบความบกพร/อง 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                  (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                  (....................................................) 

คํายินยอมของผู0ปกครอง 

ข9าพเจ9า(นาย / นาง / นางสาว)..........................................................................เป&นผู9ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว)...................................................................................................................... 
� ยินยอม  � ไม/ยินยอม  ให9ดําเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.).............................................
ตามแบบคัดกรองนี้ 

เม่ือพบว/ามีแนวโน9มเป&นผู9ท่ีมีความบกพร/องตามแบบคัดกรองข9างต9น       � ยินดี      � ไม/ยินดี 
ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต/อไป 

ลงชื่อ  ................................................. ผู9ปกครอง 
 (....................................................) 

๘ 

๗ 



๘ 

 
ประเมินครั้งท่ี.............. 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร�องทางร�างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ         
 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)................................................................................................ 
วัน เดือน ป� เกิด.......................................................................อายุ ......................... ป� ......................เดือน         
ระดับชั้น......................................................................... วัน เดือน ป� ท่ีประเมิน .........................................  

คําช้ีแจง 
๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป&นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน)ในทางการจัดการศึกษาเท/านั้น 
๒ วิเคราะห)ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป&นลักษณะหรือพฤติกรรม ท่ีเด็กแสดงออกบ/อยๆ        

โดยให9ทําเครื่องหมาย /ลงในช/อง “ ใช/ ” หรือ “ไม/ใช/ ” ท่ีตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ 
ของเด็ก  

๓ ผู9ทําการคัดกรองเบื้องต9นต9องผ/านการอบรมวิธีการใช9 และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ
ควรสอบถามข9อมูลเพ่ิมเติมจากผู9ท่ีอยู/ใกล9ชิดเด็กมากท่ีสุด เช/น ผู9ปกครองหรือครู เพ่ือให9เกิด  
ความชัดเจน ถูกต9อง   

๔ ผู9คัดกรองควรจะมีอย/างน9อย ๒ คนข้ึนไป   
 

 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห'  
ใช� ไม�ใช� 

 ด0านร�างกาย   

๑ มีอวัยวะไม/สมส/วน หรือแขน ขา ลีบ   

๒ มีอวัยวะขาดหายไปและเป&นอุปสรรคในการดํารงชีวิต   

๓ มีการผิดรูปของกระดูกและข9อ   

๔ มีลักษณะกล9ามเนื้อแขนขาเกร็ง   

๕ มีลักษณะกล9ามเนื้อแขนขาอ/อนแรง   

 ด0านการเคล่ือนไหว   

๖ มีการเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ ทิศทางการเคลื่อนไหว  
และจังหวะการเคลื่อนไหว  เช/น กระตุก เกร็ง  

  

๗ ไม/สามารถนั่งทรงตัวได9ด9วยตนเอง   

๘ ไม/สามารถลุกข้ึนยืนได9ด9วยตนเอง   

๙ ไม/สามารถยืนทรงตัวได9ด9วยตนเอง   

๑๐ ไม/สามารถเดินได9ด9วยตนเอง   

 
 
 
 



๙ 

 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห'  
ใช� ไม�ใช� 

 ด0านสุขภาพ   

๑๑ มีความเจ็บปPวยท่ีต9องได9รับการรักษาเป&นระยะเวลานาน และเป&นอุปสรรค
ต/อการศึกษา เช/น  
   ๑๑.๑   ประสบอุบัติเหตุ   ผ/าตัด เป&นต9น 
   ๑๑.๒   เป&นโรคเรื้อรังหรือมีภาวะผิดปกติของระบบต/างๆ  ดังต/อไปนี้ 
ระบบโลหิต เช/น ภาวะเลือดออกง/ายหยุดยาก ธาลัสซีเมีย ไขกระดูกฝPอ 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช/น หัวใจพิการแต/กําเนิด โรคหัวใจรูมาติก 
ระบบไต  เช/น  โรคเนโฟรติก  โรคไตเรื้อรัง 
ระบบประสาท เช/น อัมพาต สมองพิการ ลมชัก 
ระบบหายใจ เช/น หอบหืดโรคปอด 
ระบบภูมิคุ9มกันและภูมิแพ9 เช/น ข9ออักเสบ–รูมาตอยด) , SLE (เอส แอล อี) 
ระบบต/อมไร9ท/อ เช/น โรคเบาหวาน แคระ หรือโตผิดปกติ  
ระบบผิวหนัง  เช/น เด็กดักแด9   
เป&นต9น 
 

  

เกณฑ'การพิจารณา 
 ด0านร�างกาย และด0านการเคล่ือนไหว 
 ถ9าตอบว/าใช/ต้ังแต/ ๑ ข9อ ข้ึนไป แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางร/างกาย 
หรือการเคลื่อนไหว ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ  และส/งต/อให9แพทย)ตรวจวินิจฉัยต/อไป 
 ด0านสุขภาพ 
 ถ9าตอบว/าใช/ข9อใดข9อหนึ่ง แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางสุขภาพ             
ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ  และส/งต/อให9แพทย)ตรวจวินิจฉัยต/อไป 
 
ผลการคัดกรอง   
 �  พบความบกพร/อง   �  ไม/พบความบกพร/อง 
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                 (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                 (....................................................) 
 
 

๙ 



๑๐ 

 

คํายินยอมของผู0ปกครอง 
 
ข9าพเจ9า(นาย / นาง / นางสาว)..........................................................................เป&นผู9ปกครองของ 

(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว)...................................................................................................................... 
� ยินยอม  � ไม/ยินยอม   ให9ดําเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)............................................
ตามแบบคัดกรองนี้ 

เม่ือพบว/ามีแนวโน9มเป&นผู9ท่ีมีความบกพร/องตามแบบคัดกรองข9างต9น       � ยินดี      � ไม/ยินดี 
ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต/อไป 

 
 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู9ปกครอง 
  (....................................................) 
 

๑๐ 



๑๑ 

 ประเมินครั้งท่ี.............. 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร�องทางการเรียนรู0 (ประถมศึกษา) 
 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)................................................................................................ 
วัน เดือน ป� เกิด.......................................................................อายุ ......................... ป� ......................เดือน         
ระดับชั้น......................................................................... วัน เดือน ป� ท่ีประเมิน .........................................  

คําช้ีแจง 
๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป&นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน)ในทางการจัดการศึกษาเท/านั้น 
๒ วิเคราะห)ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป&นลักษณะหรือพฤติกรรม ท่ีเด็กแสดงออกบ/อยๆ        

โดยให9ทําเครื่องหมาย / ลงในช/อง “ ใช/ ” หรือ “ไม/ใช/ ” ท่ีตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น  ๆของเด็ก  
โดยเปรียบเทียบกับเด็กท่ัวไปในชั้นเรียน   

๓ ผู9ทําการคัดกรองเบื้องต9นต9องผ/านการอบรมวิธีการใช9 และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ
ควรสอบถามข9อมูลเพ่ิมเติมจากผู9ท่ีอยู/ใกล9ชิดเด็กมากท่ีสุด เช/น ครูผู9สอน ครูประจําชั้น เพ่ือให9เกิด
ความชัดเจน  ถูกต9อง  

๔ ผู9คัดกรองควรจะมีอย/างน9อย ๒ คนข้ึนไป   
 

ส�วนท่ี ๑  การวิเคราะห)เบื้องต9น / ข9อมูลพ้ืนฐานของบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการเรียนรู9 
 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห'  
ใช� ไม�ใช� 

๑ ดูฉลาดหรือปกติ ในด9านอ่ืน ๆ นอกจากในด9านการเรียน   

๒ มีปNญหาทางการเรียน  ซ่ึงอาจทําไม/ได9เลยหรือทําได9ต่ํากว/า  ๒         
ชั้นเรียน  ในด9านใดด9านหนึ่งหรือมากกว/า  ๑  ด9าน  ต/อไปนี้ 

๑.๑  ด9านการอ/าน 
๑.๒  ด9านการเขียน 
๑.๓  ด9านการคํานวณ 

  

๓ ไม/มีปNญหาทางด9านการเห็น  การได9ยิน  สติปNญญา หรือออทิสติก 
หรือจากการถูกละท้ิง  ละเลย  หรือความด9อยโอกาสอ่ืน ๆ  

  

 

เกณฑ'การพิจารณา 
  ถ9าตอบว/าใช/ ๓ ข9อ  แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการเรียนรู9            
ควรสังเกตในส/วนท่ี ๒ ต/อ 

ผลการพิจารณาส�วนท่ี ๑ 
 �  พบ    �  ไม/พบ ( ถ9าพบสังเกตในส/วนท่ี ๒ ต/อ) 
 
 
 
 

๑๑ 



๑๒ 

 

ส�วนท่ี ๒  การวิเคราะห)ความบกพร/องทางการเรียนรู9ของเด็กในแต/ละด9าน 
 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห'  
ใช� ไม�ใช� 

 ๑.  ด0านการอ�าน   

๑ อ/านช9า  อ/านข9าม  อ/านไม/หมด   
๒ จําคําศัพท)คําเดิมไม/ได9  ท้ังๆ ท่ีเคยผ/านสายตามาแล9วหลายครั้ง   
๓ อ/านเพ่ิมคํา  ซํ้าคํา  อ/านผิดตําแหน/ง     
๔ อ/านสลับตัวอักษรหรือออกเสียงสลับกัน  เช/น  บก อ/านเป&น กบ   
๕ สับสนในพยัญชนะคล9ายกัน  เช/น  ก ภ  ถ,  ฦ  ฎ  ฏ, ด ต ค   
๖ จําศัพท)ใหม/ไม/ค/อยได9   
๗ มีปNญหาในการผสมคํา  การอ/านออกเสียงคํา   
๘ สับสนคําท่ีคล9ายกัน เช/น บาน/ บ9าน   
๙ อ/านคําท่ีไม/คุ9นเคยไม/ได9   

๑๐ อ/านคําในระดับชั้นของตนเองไม/ได9   
 ๒.  ด0านการเขียน   

๑ ไม/ชอบและหลีกเลี่ยงการเขียน  หรือการลอกคํา   
๒ เขียนไม/สวยไม/เรียบร9อย  สกปรก  ขีดท้ิง  ลบท้ิง   
๓ เขียนตัวอักษรและคําท่ีคล9ายๆ กันผิด   
๔ ลอกคําบนกระดานผิด  (ลอกไม/ครบตกหล/น)   
๕ เขียนหนังสือไม/เว9นวรรค ไม/เว9นช/องไฟ ตัวอักษรเบียดกัน 

จนทําให9อ/านยาก 
  

๖ เขียนสลับตําแหน/งระหว/างพยัญชนะ สระ เช/น ตโ   
๗ เขียนตามคําบอกของคําในระดับชั้นตนเองไม/ได9   
๘ เขียนตัวอักษรหรือตัวเลขกลับด9าน คล9ายมองกระจกเงา เช/น    ,  

   

  

๙ เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขท่ีมีลักษณะคล9ายกันสลับกัน  เช/น  ม-น, 
ด-ค, พ-ย, b-d, p-q, ๖-๙ 

  

๑๐ เรียงลําดับตัวอักษรผิด  เช/น  สถิติ  เป&น  สติถิ   
 ๓.  ด0านการคํานวณ   
๑ นับเลขเรียงลําดับ นับเพ่ิม นับลดไม/ได9   
๒ ยากลําบากในการบวก,ลบ  จํานวนจริง   
๓ ยากลําบากในการใช9เทคนิคการนับจํานวนเพ่ิมทีละ ๒, ๕, ๑๐,  ๑๐๐   
๔ ยากลําบากในการประมาณจํานวนค/า   
๕ ยากลําบากในการเปรียบเทียบ  มากกว/า  น9อยกว/า   
๖ แก9โจทย)ปNญหาง/ายๆ ไม/ได9   
๗ สับสนไม/เข9าใจเรื่องเวลา ทิศทาง   

 



๑๓ 

 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห'  
ใช� ไม�ใช� 

๘ บอกความหมาย หรือสัญลักษณ)ทางคณิตศาสตร) ไม/ได9 เช/น +, -, ×, 
>, <, = 

  

๙ เปรียบเทียบขนาด รูปทรง ระยะทาง ตําแหน/งไม/ได9   
๑๐ เขียนตัวเลขกลับ เช/น ๕ s , ๖ ๙   

 ๔.ด0านพฤติกรรมท่ัวไป   

๑ ไม/ทําตามคําสั่ง  ทํางานไม/เสร็จ   
๒ มีความยากลําบากในการจัดระบบงาน   
๓ ทําของหายบ/อยๆ เป&นประจํา  เช/น   ของเล/น  ดินสอ  หนังสือ  

อุปกรณ)การเรียน 
  

๔ ลืมทํากิจกรรมท่ีเป&นกิจวัตรประจําวัน   
๕ สับสนด9านซ9าย  ขวา   
๖ วางสิ่งของเครื่องใช9ไม/เป&นระเบียบ   
๗ เสียสมาธิง/ายมองไปยังทุกสิ่งท่ีเคลื่อนไหวผ/านสายตา   
๘ มีอาการเครียดขณะอ/าน   
๙ ใจไม/ค/อยจดจ/ออยู/กับงาน มองโน/นมองนี่บ/อยๆ   

๑๐ หลีกเลี่ยง  ไม/ชอบ  หรือลังเลใจท่ีจะทํางานหรือการบ9านท่ีต9องมี
ระเบียบและใส/ใจในงาน 

  

 
เกณฑ'การพิจารณา 

๑.  ด0านการอ�าน 
  ถ9าตอบว/าใช/ ๗ ข9อ ข้ึนไป แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการเรียนรู9         
ด9านการอ/าน     

๒.  ด0านการเขียน 
  ถ9าตอบว/าใช/ ๗ ข9อ ข้ึนไป แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการเรียนรู9          
ด9านการเขียน     

๓.  ด0านการคํานวณ 
ถ9าตอบว/าใช/ ๖ ข9อ ข้ึนไป แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการเรียนรู9           

ด9านการคํานวณ    
๔.  ด0านพฤติกรรมท่ัวไป 
ถ9าตอบว/าใช/ ๔ ข9อข้ึนไป แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการเรียนรู9  
 

 หากพบว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการเรียนรู9ด9านใดด9านหนึ่ง หรือหลาย
ด9าน ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ  และส/งต/อให9แพทย)ตรวจวินิจฉัยต/อไป 



๑๔ 

 

ผลการคัดกรอง   
 �  พบความบกพร/อง  O ด9านการอ/าน   O ด9านการเขียน   O ด9านการคํานวณ  
 �  ไม/พบความบกพร/อง 

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                  (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                  (....................................................) 
 
 
คํายินยอมของผู0ปกครอง 

ข9าพเจ9า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป&นผู9ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ...................................................................................................................... 
� ยินยอม  � ไม/ยินยอม   ให9ดําเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.).............................................
ตามแบบคัดกรองนี้ 

เม่ือพบว/ามีแนวโน9มเป&นผู9ท่ีมีความบกพร/องตามแบบคัดกรองข9างต9น       � ยินดี      � ไม/ยินดี 
ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต/อไป 

 
 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู9ปกครอง 
   (..................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

ประเมินครั้งท่ี.............. 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร�องทางการเรียนรู0 (มัธยมศึกษา) 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)................................................................................................ 
วัน เดือน ป� เกิด.......................................................................อายุ ......................... ป� ......................เดือน         
ระดับชั้น......................................................................... วัน เดือน ป� ท่ีประเมิน .........................................  

คําช้ีแจง 
๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป&นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน)ในทางการจัดการศึกษาเท/านั้น 
๒ วิเคราะห)ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป&นลักษณะหรือพฤติกรรม ท่ีเด็กแสดงออกบ/อยๆ        

โดยให9ทําเครื่องหมาย /ลงในช/อง “ ใช/ ” หรือ “ไม/ใช/ ” ท่ีตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ 
ของเด็ก  

๓ ผู9ทําการคัดกรองเบื้องต9นต9องผ/านการอบรมวิธีการใช9 และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ
ควรสอบถามข9อมูลเพ่ิมเติมจากผู9ท่ีอยู/ใกล9ชิดเด็กมากท่ีสุด เช/น ผู9ปกครองหรือครู เพ่ือให9เกิด 
ความชัดเจน  ถูกต9อง   

๔ ผู9คัดกรองควรจะมีอย/างน9อย ๒ คนข้ึนไป   

ส�วนท่ี ๑  การวิเคราะห)เบื้องต9น / ข9อมูลพ้ืนฐานของบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการเรียนรู9 
 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห'  
ใช� ไม�ใช� 

๑ ดูฉลาดหรือปกติ ในด9านอ่ืน ๆ นอกจากในด9านการเรียน   

๒ มีปNญหาทางการเรียน  ซ่ึงอาจทําไม/ได9เลยหรือทําได9ต่ํากว/า  ๒          
ชั้นเรียน  ในด9านใดด9านหนึ่งหรือมากกว/า  ๑  ด9าน  ต/อไปนี้ 

๑.๑  ด9านการอ/าน 
๑.๒  ด9านการเขียน 
๑.๓  ด9านการคํานวณ 

  

๓ ไม/มีปNญหาทางด9านการเห็น  การได9ยิน  สติปNญญา หรือออทิสติก 
หรือจากการถูกละท้ิง  ละเลย  หรือความด9อยโอกาสอ่ืน ๆ  

  

เกณฑ'การพิจารณา 
  ถ9าตอบว/าใช/  ๓ ข9อ  แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการเรียนรู9            
ควรสังเกตในส/วนท่ี ๒  ต/อ 

ผลการพิจารณาส�วนท่ี ๑ 
 �  พบ    �  ไม/พบ ( ถ9าพบสังเกตในส/วนท่ี ๒ ต/อ )



๑๖ 

 

ส�วนท่ี ๒  การวิเคราะห)ความบกพร/องทางการเรียนรู9ของเด็กในแต/ละด9าน 
 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห' 
ใช� ไม�ใช� 

 ๑.  ด0านการอ�าน   

๑ อ/านข9ามบรรทัด อ/านซํ้าบรรทัด   
๒ อ/านคําสมาส สนธิ ไม/ได9   
๓ อ/านอักษรนําไม/ได9   
๔ เปรียบเทียบความหมายของคําไม/ได9   
๕ ไม/รู9จักหน9าท่ีของคําในประโยค   
๖ มีปNญหาในการอ/านคําพ9องรูป พ9องเสียง   
๗ อ/านราชาศัพท)ไม/ได9   
๘ อ/านบทร9อยกรองลําบาก   
๙ อ/านคํายากประจําบทไม/ได9   

๑๐ อ/านจับใจความสําคัญของเรื่องไม/ได9   
 ๒.  ด0านการเขียน   

๑ ฟNงคําบรรยายแล9วจดโน9ตย/อไม/ได9   
๒ เขียนคําท่ีมีตัวการันต)ไม/ได9   
๓ เขียนสรุปใจความสําคัญไม/ได9   
๔ เขียนบรรยายความรู9สึกนึกคิดของตนเองไม/ได9   
๕ เขียนเรียงความยาวๆ  ไม/ได9   
๖ เขียนบรรยายภาพไม/ได9   
๗ เขียนย/อความไม/ได9   
๘ เขียนคําพ9องรูป - พ9องเสียงไม/ได9   
๙ เขียนคํายากประจําบทไม/ได9   

๑๐ เขียนตามคําบอกไม/ได9   
 ๓.  ด0านการคํานวณ   

๑ ไม/เข9าใจความหมายและสัญลักษณ)ทางคณิตศาสตร)   
๒ ไม/สามารถเขียนเศษส/วนในลักษณะทศนิยมและทศนิยมซํ้า   
๓ ไม/เข9าใจและเขียนจํานวนตรรกยะ และอตรรกยะไม/ได9   
๔ ไม/เข9าใจและเขียนจํานวนในรูปอัตราส/วน  สัดส/วนและร9อยละ           

ในการแก9โจทย)ปNญหา 
  

๕ ไม/เข9าใจการเขียนระบบจํานวนจริง   
๖ ไม/เข9าใจและเขียนค/าสัมบูรณ)ไม/ได9   



๑๗ 

 

 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห' 
ใช� ไม�ใช� 

๗ ไม/เข9าใจการเขียนจํานวนจริงในรูปเลขยกกําลังท่ีเป&นจํานวนตรรกยะ  
จํานวนจริงท่ีอยู/ในเกณฑ) 

  

๘ ไม/เข9าใจเรื่องการประมาณค/า   
๙ ไม/เข9าใจเรื่องจํานวนเต็มและเศษส/วน   

๑๐ ไม/เข9าใจเก่ียวกับระบบจํานวน   
 ๔.ด0านพฤติกรรมท่ัวไป   

๑ ลังเลในความสามารถของตนเอง  มักจะพ่ึงโชคลางหรือสิ่งภายนอก
มากกว/าการทํางานหนัก 

  

๒ ไม/ทําตามคําสั่ง  ทํางานไม/เสร็จ   
๓ มีความยากลําบากในการจัดระบบงาน   
๔ หลีกเลี่ยง  ไม/ชอบ  หรือลังเลใจท่ีจะทํางานหรือการบ9าน                  

ท่ีต9องมีระเบียบและใส/ใจในงาน 
  

๕ หันเหความสนใจไปสู/ภายนอกได9ง/าย   
๖ ลืมทํากิจกรรมท่ีเป&นกิจวัตรประจําวัน   
๗ สับสนด9านซ9าย  ขวา   
๘ วางสิ่งของเครื่องใช9ไม/เป&นระเบียบ   
๙ ใจไม/ค/อยจดจ/ออยู/กับงาน มองโน/นมองนี่บ/อยๆ   

๑๐ เสียสมาธิง/ายมองไปยังทุกสิ่งท่ีเคลื่อนไหวผ/านสายตา   
 
เกณฑ'การพิจารณา 

๑.  ด0านการอ�าน 
  ถ9าตอบว/าใช/ ๗ ข9อ ข้ึนไป แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการเรียนรู9       
ด9านการอ/าน     

๒.  ด0านการเขียน 
  ถ9าตอบว/าใช/ ๗ ข9อ ข้ึนไป แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการเรียนรู9         
ด9านการเขียน     

๓.  ด0านการคํานวณ 
ถ9าตอบว/าใช/    ๕  ข9อ  ข้ึนไป   แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการเรียนรู9

ด9านการคํานวณ    
๔.  ด0านพฤติกรรมท่ัวไป 
ถ9าตอบว/าใช/    ๔    ข9อข้ึนไป   แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการเรียนรู9  

 หากพบว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการเรียนรู9ด9านใดด9านหนึ่ง หรือหลายด9าน 
ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ  และส/งต/อให9แพทย)ตรวจวินิจฉัยต/อไป 
 



๑๘ 

 

ผลการคัดกรอง   
�  พบความบกพร/อง  O ด9านการอ/าน   O ด9านการเขียน   O ด9านการคํานวณ  

 �  ไม/พบความบกพร/อง 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                  (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                  (....................................................) 
 
 
คํายินยอมของผู0ปกครอง 

ข9าพเจ9า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป&นผู9ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ...................................................................................................................... 
� ยินยอม  � ไม/ยินยอม   ให9ดําเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.).............................................
ตามแบบคัดกรองนี้ 

เม่ือพบว/ามีแนวโน9มเป&นผู9ท่ีมีความบกพร/องตามแบบคัดกรองข9างต9น       � ยินดี      � ไม/ยินดี 
ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต/อไป 

 
 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู9ปกครอง 
 (....................................................) 
 

 
 

 



๑๙ 

 

* หมายเหตุ  ผู9คัดกรองควรอิงแบบพัฒนาการทางภาษาของเด็กท่ัวไปควบคู/การประเมิน 
 

ประเมินครั้งท่ี.............. 

 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร�องทางการพูดและภาษา                                           

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)................................................................................................ 
วัน เดือน ป� เกิด.......................................................................อายุ ......................... ป� ......................เดือน         
ระดับชั้น......................................................................... วัน เดือน ป� ท่ีประเมิน .........................................  

คําช้ีแจง 
๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป&นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน)ในทางการจัดการศึกษาเท/านั้น 
๒ วิเคราะห)ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป&นลักษณะหรือพฤติกรรม ท่ีเด็กแสดงออกบ/อยๆ         

โดยให9ทําเครื่องหมาย /ลงในช/อง “ ใช/ ” หรือ “ไม/ใช/ ” ท่ีตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ               
ของเด็ก  

๓ ผู9ทําการคัดกรองเบื้องต9นต9องผ/านการอบรมวิธีการใช9 และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ         
ควรสอบถามข9อมูลเพ่ิมเติมจากผู9 ท่ีอยู/ใกล9ชิดเด็กมากท่ีสุด เช/น ผู9ปกครองหรือครู เพ่ือให9เกิด              
ความชัดเจน  ถูกต9อง   

๔ ผู9คัดกรองควรจะมีอย/างน9อย ๒ คนข้ึนไป 
 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห'  
ใช� ไม�ใช� 

๑ อวัยวะท่ีใช9ในการออกเสียงมีความผิดปกติ   
๒ ใช9หน/วยเสียงแทนกัน เช/น แทนท่ีจะพูดว/า“นาฬิกา” พูดว/า“นาก๊ิกา”    

“เสือ” เป&น  “เฉือ”    เป&นต9น 
  

๓ พูดด9วยน้ําเสียงไม/ชัดเจน  เสียงเพ้ียนมาก หรือเป&นเสียงพึมพํา       
ฟNงแล9วไม/เข9าใจ 

  

๔ เสียงบางส/วนของคําขาดหายไป เช/น “ความ” เป&น “คาม” เป&นต9น   
๕ ความบกพร/องของระดับเสียง เช/น เสียงสูงหรือตํ่าตลอดเวลา     

หรือเสียงท่ีพูดอยู/ในระดับเดียวตลอด เสียงผิดเพศ ผิดวัย 
  

๖ พูดไม/ถูกลําดับข้ันตอน ไม/เป&นไปตามโครงสร9างของภาษา  เช/น          
ฉันตลาดไป  ข9าวกินฉัน  เป&นต9น 

  

๗ การเว9นวรรคตอนไม/ถูกต9อง เช/น “ผ9าสีเขียวข้ี...ม9า” เป&นต9น   
๘ อัตราการพูดเร็วหรือช9าเกินไป   
๙ พูดตะกุกตะกักหรือพูดติดอ/าง   

๑๐ บกพร/องในเรื่องความเข9าใจหรือการใช9ภาษาพูด หรือภาษาเขียน       
หรือระบบสัญลักษณ)   

  

 

เกณฑ'การพิจารณา 
 ถ9าตอบว/าใช/  ๕ ข9อ ข้ึนไป แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลท่ีมีความบกพร/องทางการพูด          
และภาษา ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ  และส/งต/อให9แพทย)ตรวจวินิจฉัยต/อไป 



๒๐ 

 

ผลการคัดกรอง   
 �  พบความบกพร/อง   �  ไม/พบความบกพร/อง 
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                  (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                  (....................................................) 
 
คํายินยอมของผู0ปกครอง 

ข9าพเจ9า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป&นผู9ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ...................................................................................................................... 
� ยินยอม  � ไม/ยินยอม   ให9ดําเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.).............................................
ตามแบบคัดกรองนี้ 

เม่ือพบว/ามีแนวโน9มเป&นผู9ท่ีมีความบกพร/องตามแบบคัดกรองข9างต9น       � ยินดี      � ไม/ยินดี 
ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต/อไป 

 
 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู9ปกครอง 
       (....................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑ 

 

ประเมินครั้งท่ี.............. 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร�องทางพฤติกรรม หรืออารมณ'                                   

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)................................................................................................. 
วัน เดือน ป� เกิด........................................................................ อายุ ......................... ป� .....................เดือน         
ระดับชั้น ........................................................................ วัน เดือน ป� ท่ีประเมิน ..........................................  

คําช้ีแจง 
๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป&นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน)ในทางการจัดการศึกษาเท/านั้น 
๒ วิเคราะห)ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป@นลักษณะหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากปกติ       

อย�างมากหรือเป@นไปอย�างต�อเนื่อง ทําให9ไม/สามารถเรียนหนังสือได9เหมือนเด็กปกติท่ัวไป และ             
การท่ีเด็กไม/สามารถเรียนได9นั้น มิได9มีสาเหตุมาจากองค)ประกอบทางสติปNญญา การรับรู9และ            
สุขภาพ หรือความบกพร/องทางร/างกาย โดยทําเครื่องหมาย/ลงในช/อง “ ใช/ ” หรือ “ไม/ใช/ ” ท่ีตรงกับ
ลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ   

๓ ผู9ทําการคัดกรองเบื้องต9นต9องผ/านการอบรมวิธีการใช9 และการประเมินตามแบบคัดกรองนี้ และ            
ควรสอบถามข9อมูลเพ่ิมเติมจากผู9 ท่ีอยู/ ใกล9ชิดเด็กมากท่ีสุด เช/น ผู9ปกครองหรือครู  เพ่ือให9 เกิด                 
ความชัดเจนถูกต9อง   

๔ ผู9คัดกรองควรจะมีอย/างน9อย ๒ คนข้ึนไป   
 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห'  
ใช� ไม�ใช� 

๑ ก9าวร9าว ก/อกวนเป&นอันตรายแก/ตนเองและผู9อ่ืน   
 ๑.๑  โหดร9าย  ทารุณ  รังแกสัตว)   
 ๑.๒  ชกต/อย  ทําร9ายร/างกายตนเองและผู9อ่ืน   
 ๑.๓  ข/มขู/  คุกคาม  หวีดร9อง กระทืบเท9า   
 ๑.๔  ก/อกวนเพ่ือน   

๒ เคลื่อนไหวผิดปกติ   
 ๒.๑  ไม/อยู/นิ่ง  เคลื่อนไหวตลอดเวลาโดยปราศจากจุดมุ/งหมาย   
 ๒.๒  มีความสนใจสั้น  สนใจบทเรียนไม/ได9นาน  ขาดสมาธิในการเรียน   

๓ มีปNญหาปรับตัวทางสังคม มีการฝPาฝhนกฎเกณฑ)ท่ีเป&นท่ียอมรับ          
ของสังคม 

  

 ๓.๑  ทําลายสาธารณสมบัติ   
 ๓.๒  ลักขโมย   
 ๓.๓  วิวาทกับผู9อ่ืนเสมอ   
 ๓.๔  ประทุษร9ายทางเพศ   
 ๓.๕  ไม/เคารพ  ไม/เชื่อฟNง  ครูและพ/อแม/  ผู9ปกครองอย/างรุนแรง   

๔ มีความรู9สึกวิตกกังวลและปมด9อย อย/างรุนแรงสมํ่าเสมอ   

 ๔.๑  ไม/กล9าพูด  ไม/กล9าแสดงออก   
 ๔.๒  มีการประหม/าอย/างมากเม่ือให9ออกไปแสดงออก เช/น รายงาน   



๒๒ 

 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห'  
ใช� ไม�ใช� 

 ๔.๓  มีอาการเจ็บปPวยทางกายเม่ือมาโรงเรียน   
 ๔.๔  ร9องไห9บ/อย   

๕ หนีสังคม ปลีกตัวออกจากสังคม อันมีผลต/อการเรียน   
 ๕.๑  ไม/พูดคุย  ไม/เล/นกับเพ่ือน   
 ๕.๒  ไม/ร/วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดให9   
 ๕.๓  เจ9าอารมณ)  รุนแรง   
 ๕.๔  แยกตัวอยู/คนเดียว  ทํางานคนเดียวตลอดเวลา   

เกณฑ'การพิจารณา 
  ถ9าตอบว/าใช/ ๑ ใน ๕ ข9อ และตอบใช/ ๒ ข9อย/อยในข9อหนึ่ง ถือว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคล             
ท่ีมีความบกพร/องทางพฤติกรรมหรืออารมณ) ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ และส/งต/อให9แพทย)
ตรวจวินิจฉัยต/อไป 

ผลการคัดกรอง   
 �  พบความบกพร/อง   �  ไม/พบความบกพร/อง 
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                    (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                    (....................................................) 
 
คํายินยอมของผู0ปกครอง 

ข9าพเจ9า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป&นผู9ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ...................................................................................................................... 
� ยินยอม  � ไม/ยินยอม   ให9ดําเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.).............................................
ตามแบบคัดกรองนี้ 

เม่ือพบว/ามีแนวโน9มเป&นผู9ท่ีมีความบกพร/องตามแบบคัดกรองข9างต9น       � ยินดี      � ไม/ยินดี 
ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต/อไป 

 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู9ปกครอง 
                                                                (....................................................) 



๒๓ 

 ประเมินครั้งท่ี.............. 

แบบคัดกรองบุคคลออทิสติก                                                                                            
 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)................................................................................................. 
วัน เดือน ป� เกิด..................................................................      อายุ ......................... ป� .....................เดือน         
ระดับชั้น............................................................................. วัน เดือน ป� ท่ีประเมิน....................................... 
คําช้ีแจง 

๑ แบบคัดกรองฉบับนี้เป&นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน)ในทางการจัดการศึกษาเท/านั้น 
๒ วิเคราะห)ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป&นลักษณะหรือพฤติกรรม ท่ีเด็กแสดงออกบ/อยๆ         

โดยให9ทําเครื่องหมาย /ลงในช/อง “ ใช/ ” หรือ “ไม/ใช/ ” ท่ีตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ                
ของเด็ก  

๓ ผู9ทําการคัดกรองเบื้องต9นต9องผ/านการอบรมวิธีการใช9 และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และ            
ควรสอบถามข9อมูลเพ่ิมเติมจากผู9 ท่ีอยู/ใกล9ชิดเด็กมากท่ีสุด เช/น ผู9ปกครองหรือครู เพ่ือให9เกิด                
ความชัดเจน  ถูกต9อง   

๔ ผู9คัดกรองควรจะมีอย/างน9อย ๒ คนข้ึนไป   
 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห'  
ใช� ไม�ใช� 

 ด0านพฤติกรรม / อารมณ'   
๑ มีพฤติกรรมกระตุ9นตัวเอง ซ่ึงเป&นพฤติกรรมซํ้าๆ เช/น สะบัดนิ้วมือ 

เล/นมือ ดม เคาะ หรือหมุนสิ่งของ เป&นต9น 
  

๒ แสดงพฤติกรรมท่ีไม/เหมาะสมเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมประจําวัน 
เช/น เด็กไม/ยอมเปลี่ยนเส9นทางการไปโรงเรียน  เด็กไม/ยอมเปลี่ยน
เก9าอ้ีนั่งในห9องเรียน เป&นต9น 

  

๓ มีพฤติกรรมหลีกหนีการสัมผัส เช/น เดินเขย/งปลายเท9า                          
ไม/ชอบการกอดรัด  ทนต/อเสียงบางอย/างไม/ได9   เป&นต9น 

  

๔ มีพฤติกรรมอยู/ไม/นิ่ง เช/น ชอบวิ่ง  เดินไปมารอบห9อง เป&นต9น   
๕ ไม/เข9าใจอารมณ)ของผู9อ่ืน เช/น   ไม/เข9าใจเวลาเพ่ือนโกรธ เศร9า เสียใจ 

เป&นต9น 
  

 ด0านการส่ือความหมาย   
๖ แสดงความต9องการโดยการจูงมือ เช/น เด็กจะจูงมือผู9ปกครอง / ครู 

เพ่ือนําไปทําสิ่งท่ีต9องการ เป&นต9น 
  

๗ ใช9ภาษาพูดของตนเองท่ีผู9อ่ืนไม/เข9าใจ   
๘ พูดเลียนแบบ หรือพูดทวนคําถาม   
๙ พูดคําซํ้าๆ ท่ีเคยได9ยินบ/อย เช/น พูดตามโฆษณาท่ีได9ยินจากโทรทัศน)   

๑๐ ไม/สามารถเริ่มต9นบทสนทนากับผู9อ่ืนได9   
๑๑ พูดเรื่องท่ีตนเองสนใจโดยไม/สนใจผู9ฟNง   
๑๒ ไม/เข9าใจคําท่ีเป&นนามธรรม เช/น การเอ้ือเฟhjอเผื่อแผ/    
 ด0านสังคม   
๑๓ ไม/มองสบตากับผู9อ่ืนขณะสนทนา   



๒๔ 

 

 

 
ลักษณะ / พฤติกรรม 

ผลการวิเคราะห'  
ใช� ไม�ใช� 

๑๔ ไม/มีปฏิสัมพันธ)กับบุคคลรอบข9าง เช/น ไม/เล/นกับเพ่ือน ไม/สนใจ         
คนรอบข9าง  เป&นต9น 

  

๑๕ มีปฏิสัมพันธ)ต/อบุคคลรอบข9างไม/เหมาะสม เช/น เล/นกับเพ่ือนแรง   
๑๖ แสดงพฤติกรรมการตอบสนองทางอารมณ) และสังคมไม/เหมาะสม 

เช/น  ส/งเสียงกรีดร9อง ทําร9ายตนเองหรือผู9อ่ืนเม่ือถูกขัดใจ เป&นต9น 
  

๑๗ แยกตัวออกมาอยู/ตามลําพัง เช/น ในขณะท่ีเพ่ือนทํากิจกรรมกลุ/ม    
ไม/ยอมเข9าร/วมกิจกรรม 

  

๑๘ ไม/สามารถปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบหรือข9อตกลงได9 เช/น        
ไม/รู9จักการรอคอย ไม/รู9จักการเข9าแถว เป&นต9น 

  

เกณฑ'การพิจารณา 
  ถ9าตอบว/าใช/ อย/างน9อย ๒ ด9านๆ ละ ๒ ข9อ ข้ึนไป แสดงว/ามีแนวโน9มท่ีจะเป&นบุคคลออทิสติก        
ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ  และส/งต/อให9แพทย)ตรวจวินิจฉัยต/อไป 

ผลการคัดกรอง   
 �  พบความบกพร/อง   �  ไม/พบความบกพร/อง 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                  (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ใบวุฒิบัตร เลขท่ี..................................(ผู9คัดกรอง) 
                  (....................................................) 
 
คํายินยอมของผู0ปกครอง 

ข9าพเจ9า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป&นผู9ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ...................................................................................................................... 
� ยินยอม  � ไม/ยินยอม   ให9ดําเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.).............................................
ตามแบบคัดกรองนี้ 

เม่ือพบว/ามีแนวโน9มเป&นผู9ท่ีมีความบกพร/องตามแบบคัดกรองข9างต9น       � ยินดี      � ไม/ยินดี 
ให9จัดบริการช/วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต/อไป 

 
                                                      ลงชื่อ ......................................................... ผู9ปกครอง 

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

ท่ี 


