
ภาคผนวก 
 

แบบคัดแยกเด็กระดับปฐมวัย และระดับประถม ของเรนซูลี่สมิธ* 
 
ชื่อนักเรียน..................................................................วันที่................................................... 
ชื่อโรงเรียน..................................................ชั้น............................อายุ................................... 
ชื่อครูหรือบุคคลที่กรอกแบบฟอรมน้ี......................................................................................         
ทานรูจักเด็กคนนี้มาเปนเวลา....................................เดือน/ป พ.ศ. ........................................ 
 
คําแนะนํา  เม่ือกรอกขอความขางบนเสร็จเรียบรอยแลว ใหอานขอความขางลางและพยายาม
คิดวาเด็กที่ทานรูจักนี้จัดอยูในระดับใด ใหใสเครื่องหมายกากบาทในชองที่ทานเห็นวาเปน
ระดับอันแทจริงของเด็ก 
 1  ไมเคยเลยหรือเกือบจะไมเคยเลย (seldom or never) 
 2  นาน ๆ ครั้ง (rarely) 
 3  มีบางบางครั้ง (sometimes) 

 
ระดับความถี่ของพฤติกรรม 

ขอที่ พฤติกรรม
1 2 3 4 

1. มีทักษะยอดเยี่ยมเปนพิเศษในทางดนตรี  
วาดรูป เตนรํา หรือศิลปะแขนงอื่นๆ………... 

 
.............. 

 
.............. 

 
.............. 

 
.............. 

2. มีความสนใจตอส่ิงตางๆ อยางกวางขวาง 
และสนใจใครรู ทุกสิ่งรอบตัว………………… 

 
.............. 

 
.............. 

 
.............. 

 
.............. 

3. ตั้งคําถามอันแสดงความฉลาดเฉลียว มี
เน้ือหาที่เด็กธรรมดาสามัญมักจะไมสนใจ… 

 
.............. 

 
.............. 

 
.............. 

 
.............. 

4. เปนเด็กที่ชางสังเกตอยางยอดเยี่ยมและ
สามารถจดจําสิ่งที่ไดสังเกตและเรียนรูได
อยางแมนยํา…………………………… 

 
 

.............. 

 
 

.............. 

 
 

.............. 

 
 

.............. 

 
 
 



ระดับความถี่ของพฤติกรรม 
ขอที่ พฤติกรรม

1 2 3 4 
5. สามารถที่จะตั้งสมาธิมุงม่ันอยูกับงานเฉพาะ

หนาไดเปนเวลานานกวาเด็กธรรมดาในวัย
เดียวกัน………………………………………. 

 
 

.............. 

 
 

.............. 

 
 

.............. 

 
 

.............. 
6. สนใจนาฬิกา, ปฏิทิน และมีความเขาใจใน      

กลไกของวัสดุทั้งสองอยางรวดเร็วเกินกวาวัย 
 

.............. 
 

.............. 
 

.............. 
 

.............. 
7. เขาใจความหมาย แผนที่ ไดอะแกรม กราฟ 

และใชส่ิงเหลานี้เปนดีกวาเด็กในวันเดียวกัน 
 

.............. 
 

.............. 
 

.............. 
 

.............. 
8. สามารถรูจักความสัมพันธระหวางเงินตรา

ชนิดตางๆ (coin denominations) เปนตนวา 
1 บาท เทากับ 4 สลึง…………………….. 

 
 

.............. 

 
 

.............. 

 
 

.............. 

 
 

.............. 
9. เขาใจความหมายของจํานวน (number 

concepts) เกิน 10…………………………… 
 

.............. 
 

.............. 
 

.............. 
 

.............. 
10. รูจักคํามากมายและสามารถใชคําเหลานั้นได

อยางถูกตองเร็วเกินวัย………………………. 
 

.............. 
 

.............. 
 

.............. 
 

.............. 
11. พูดเปนประโยคเต็ม ตั้งแตอายุยังออนวัยมาก .............. .............. .............. .............. 
12. สามารถเลาเรื่องที่ไดรับฟงมาและเหตุการณ

ที่ไดพบมาไดอยางสมบูรณและเต็มไปดวย
รายละเอียดตางๆ ตั้งแตอายุยังนอยมาก…… 

 
 

.............. 

 
 

.............. 

 
 

.............. 

 
 

.............. 
13. สามารถเจรจาพาทีตอปากตอคํากับผูใหญ

หรือเด็กที่โตกวาไดอยางดี………………… 
 

.............. 
 

.............. 
 

.............. 
 

.............. 
14. สามารถอานหนังสือออกไดโดยไมมีใครสอน 

(หรืออาศัยการสอนแตเพียงเล็กนอย) ตั้งแต
อายุยังนอย…………………………………… 

 
 

.............. 

 
 

.............. 

 
 

.............. 

 
 

.............. 
15. สามารถเขียนเร่ืองส้ัน จดหมายหรือบทกวีได .............. .............. .............. .............. 
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แบบฟอรมสําหรับครูเสนอชื่อเด็กปญญาเลิศ* 

(Teacher’s Nomination Form) 
ชื่อ...........................................นามสกุล..............................ชื่อครู (ผูกรอก)…….................... 
ชื่อโรงเรียน............................................................................................................................
ชั้นเรียน................................................................................................................................ 

 
ดานภูมิปญญาและความคิดสรางสรรค 

(Intellectual and Creative Functioning) 
 ขอใหใสเครื่องหมาย    ลงในชองที่ทานเห็นวาตรงกับระดับความสามารถและ
สติปญญาของเด็ก ไมควรคิดวาเด็กที่ทานเสนอชื่อน้ันจะตองอยูในระดับสูงทุกขอไป 
 
 

ต่ํา กลาง สูง 
ขอที่ รายละเอียดที่ตองสังเกต 

1 2 3 4 5 
1. ความรูและทักษะ มีทักษะพื้นฐานดี และมีความรูทั่วไปดี… ..... ..... ..... ..... ..... 
2. สมาธิ มีความสามารถที่จะจดจออยูกับงานไดเปนเวลานาน... ..... ..... ..... ..... ..... 
3. ชอบเรียนหนังสือ ชอบเรียนและทํางานที่ครูกําหนดให ชอบ

โรงเรียน............................................................................... 
 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

 
..... 

4. วิริยะมานะอดทน  มีความสามารถและความตองการอยาง
มากที่จะทํางานใหเสร็จสมบูรณ สนใจที่จะแขงขันเอาชนะให
ได มีความพยายามที่จะแกปญหาใหได ที่จะทําสิ่งที่สนใจ ที่
จะทํางานที่ครูกําหนดให.......................................................

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 
5. จูงใจไดงาย (responsive) จูงใจใหทําอะไรไดอยางจริงจัง

สนใจฟงคําแนะและคําถามของผูใหญ.................................... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
6. สนใจสิ่งประเทืองปญญา ศึกษาสิ่งที่เราความสนใจเพื่อการรู

แจงเห็นจริงและเพื่อสนองความอยากรูอยากเห็นของตน ตั้ง
ปญหาถามทั้งสิ่งธรรมดาและสิ่งที่แปลกพิสดาร สนใจใครรูอยู
เสมอวาสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นไดอยางไรและทําไมจึงเปนเชนน้ัน 
คือ (how and why).............................................................. 

 
 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 
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ต่ํา กลาง สูง 
ขอที่ รายละเอียดที่ตองสังเกต 

1 2 3 4 5 
7. ชอบการทาทาย สนุกสนานกับสิ่งที่ยากชวนใหประชิด

ติดตามคนหาคําตอบไมวาจะเปนปญหา การงานที่มอบใหทํา 
ประเด็นที่ถกเถียง และการประดิษฐคิดคนตาง ๆ ................. 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 
8. การรับรูทางประสาท (perceptiveness) รับรูสิ่งตางๆ อยาง

วองไวอยูเสมอ ชางสังเกตเกินวัย ไมเคยใหอะไรลอดหูลอดตา
ไปไดเลย..............................................................................

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 
9. มีความสามารถทางอรรถาธิบาย (verbal facilities) และ

ช่ําชองทางใชภาษา รูจักศัพทมาก ใชไดถูกตอง.................... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
10. คิดไดคลอง คิดใหคลองและเร็วและมีความคิดพรั่งพรูออกมา

เสมอ.................................................. ..... ..... ..... ..... ..... .. 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
11. มีความยืดหยุน มีความสามารถแกปญหาในแงมุมตางๆ 

ปรับตนเองใหเขากับความเปลี่ยนแปลงไดทุกสภาพการณ มี
ชองทางหลากหลายที่จะแกปญหา........................................ 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 
12. ไวตอปญหา นานาชนิด สามารถมองเห็นและรูวาอะไรคือ

ปญหาที่คนอ่ืนมองขามไปเสีย พรอมที่จะไตถาม เปลี่ยนแปลง
สถานการณ และเสนอแนะการปรับปรุงใหดีขึ้น..................... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 
13. มีความคิดใหม ไมเหมือนใคร มีวิธีการแกไขปญหาอยาง

แยบยลอยูเสมอ สามารถที่จะเอาความคิดอานและสิ่งตาง ๆ 
มาผสมผสานกันหลายรูปแบบเพื่อประดิษฐสิ่งที่แปลกตาและ
มีคุณภาพได.................................................. ..... ..... 
............ 

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 

14. จินตนาการ ไมวาจะมีอะไรมากระตุนความคิดอาน มี
ความสามารถที่จะติดตอฝนตอไดไมติดขัด ไมวาจะสงอะไรไป
ให คิดก็สามารถคิดไปในทางสนุกสนานไดหลายทาหลายทาง 
และคิดเชื่อมโยงไปยังสิ่งตาง ๆ ไดไกลเกินฝน และมีความ
เขาใจสิ่ง  ตาง ๆ ไดมากหลาย 
(insights)............................... 
 

 
 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 
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ต่ํา กลาง สูง 
ขอที่ รายละเอียดที่ตองสังเกต 

1 2 3 4 5 
15. การใชเหตุผล มีเหตุผล สามารถใชความรูความเขาใจไป

ประยุกตใชในสถานการณใหมได ขยายแนวคิดออกไปอยาง 
กวางขวางได สามารถมองเห็นความสัมพันธระหวางสวนยอย
กับสวนใหญได.................................................. ..... ..... ..... 

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 
16. วิธีการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร สามารถวิเคราะหปญหาตั้ง

ขอสมมุติฐาน ทดสอบความคิด สรุปไดถูกตองตรงประเด็น..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
17. มีอิสรภาพในการคิด พอใจที่จะทําตามความคิดอานของตน

มากกวาความคิดของคนอื่น.................................................. 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
18. มีอิสรภาพในการกระทํา สามารถวางแผนและกําหนด

กิจกรรมตาง ๆ อยางมีระบบและสามารถดําเนินงานและ
ประเมินผลงานไดเอง.................................................. ..... .. 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 
19. มีอิสรภาพในการทํางาน ตองการการชี้นําและความคิดของ

ผูใหญแตเพียงเล็กนอย มีทักษะในการคิดคนที่เอ้ืออารีในการ
ทํางานอยางอิสระ.................................................. ..... ..... .. 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 
20. รายละเอียด สนใจรายละเอียดและความซับซอนพิสดาร........ ..... ..... ..... ..... ..... 
21. การรูคาความงามของศิลปะ นิยมชมชอบและรูคุณคาความ

งามของธรรมชาติและศิลปะ.................................................. 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
22. การเสี่ยง ไมเคยขลาดกลัวที่จะทําอะไรใหแปลก ๆ ไปจาก

เพ่ือนฝูง หรือที่จะมีความคิดแตกแยกจากกลุมผลิตของที่
แปลกไมเหมือนผูใด.................................................. ..... .....  

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 
23. การประเมินคา มีความสามารถที่จะมองเห็นสิ่งบกพรองเขา

ใจผลที่จะตามมาวางมาตรฐานและระดับสําหรับงานของตนได
...................................................... ..... ...................... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 
 
 
 

ES 203 179 



ใบเสนอชื่อเด็กสําหรับบิดามารดา* 
(Parent Nomination Form) 

 
ชื่อนักเรียน...........................................ชื่อบิดามารดา............................................................ 
ชื่อโรงเรียน............................................................................................................................ 
ชั้นเรียน................................................................................................................................. 
ขอใหใสเครื่องหมาย    ลงในชองที่ทานเห็นวาเปนระดับของเด็กที่ทานเสนอ 
1.  หมายถึง  ไมเคยเลย    2.  หมายถึง  มีบาง 
3. หมายถึง อยูในเกณฑปกติ 4. หมายถึง เหนือเกณฑปกติ        5. หมายถึง ดีเปนพิเศษ

 

ระดับพฤติกรรม 
ขอที่ พฤติกรรม 

1 2 3 4 5 

1.  ความเขาใจเก่ียวกับตัวเอง (understanding of self) 
-   ความสามารถที่จะคะเนกําลังความสามารถของตนเองทั้งใน

ดานดีและเลว อยางไมเขาขางตนเอง………………………. 
-   ประมาณคาของตนเองได................................................... 
-   ทานคิดวาเด็กคนนี้ยอมรับตนเองสักแคไหน ? ..... ..... .....  

 
 

..... 

..... 

..... 

 
 

..... 

..... 

..... 

 
 

..... 

..... 

..... 

 
 

..... 

..... 

..... 

 
 

..... 

..... 
...... 

2.  ความรักเรียนหนังสือ (love of learning)  
-  เห็นวาการเรียนคือการใฝหาความรู(เรียนเพ่ือเรียน)หรือไม? 
-   มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู........................................... 
-   เปนคนอยากเรียนเพราะอยากไดคะแนนสูงเทานั้นละหรือ ? 

 

..... 

..... 

..... 

 

..... 

..... 

..... 

 

..... 

..... 

..... 

 

..... 

..... 

..... 

 

..... 

..... 

..... 

3.  ความรับผิดชอบตอสังคม (social conscience) 
- เห็นใจคนที่ไมฉลาดเทา คนอายุนอยกวาหรือคนที่ผิดแปลก

ไปจากตน.......................................................................... 
-  ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยการยอมรับนับถือวาเปนเพื่อนมนุษย

ดวยกันโดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางฐานะศาสนาหรือ 
เชื้อชาติ…………………………………………………….... 

-   ไวตอความรูสึกและความตองการของผูอ่ืนหรือไม ?........... 

 
 

..... 
 
 

..... 

..... 

 
 

..... 
 
 

..... 

..... 

 
 

..... 
 
 

..... 

..... 

 
 

..... 
 
 

..... 

..... 

 
 

..... 
 
 

..... 

..... 
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ระดับพฤติกรรม 
ขอที่ พฤติกรรม 

1 2 3 4 5 

4.  ความมีใจกวางตอสิ่งที่เปนปญหา กํากวม (tolerance for 
ambiguity)  
-   รูสึกสบายอกสบายใจหรือไมถาสถานการณที่เผชิญอยูนั้น 

ไมใชเร่ืองผิดหรือถูกอยางชัดแจง (ไมมีขาว  ไมมีดํา) ? 
-  เต็มใจที่จะตัดสินใจเอง........................................................ 
-  เต็มใจที่จะไมยอทอที่จะแสวงหาทางแกไขหลาย ๆ ทาง...... 

 
 
 

..... 

..... 

..... 

 
 
 

..... 

..... 

..... 

 
 
 

..... 

..... 

..... 

 
 
 

..... 

..... 

..... 

 
 
 

..... 

..... 

..... 

5.  ความคิดสรางสรรค (creativity) 
-   คิดอะไรไดแยบยลและไมซ้ําแบบใคร................................. 
-   งานทุกชิ้นมีคุณภาพทางความคิดสรางสรรคอยูดวย............ 

 
.... 
..... 

 

.... 

.... 

 

.... 

.... 

 

.... 

.... 

 

.... 

.... 

6.  คุณภาพและปริมาณของงานที่ผลิต (quantity and quality 
of production)  

-   คิดหรือไมวางานตาง ๆ ที่ใชสมองมีปริมาณมากพอ ?  ถา
ไมคํานึงถึงปริมาณงานคิดวาคุณภาพของงานมีอยูเพียงพอ
หรือไม.............................................................................. 

 
 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 
7.  ปฏิกิริยาตองานซึ่งทาทายความคิดอาน (response to 

challenge) 
-   กระตือรือรนที่จะทํางานที่ยากซับซอนเต็มใจที่จะบากบั่น

แกไขปญหา (ทํางานที่ยาก) ใหสําเร็จ................................ 

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 

 
 
 

..... 
8.  การปฏิบัติตนตอครูและพอแม (use to teacher and 

parents) 
-   พยายามหาคําตอบ (หรือมีปฏิกิริยาโตตอบ) อยางที่คิดวา

คนอ่ืนมาดหมายไว (ไมไดใหคําตอบที่ตรงกับใจหรือที่เห็น
วาถูกตอง)........................................................................ 

-  รูสึกมีอิสระใจที่จะออกความเปน.......................................... 
-  ชอบทดสอบทฤษฎี (หรือความคิดอาน, หลักการตาง ๆ กับ

ทานหรือไม ?  เขาหาทานเพื่อไตถามหาขอเท็จจริงหรือเพ่ือ
ถกเถียงอภิปราย ............................................................. 

 
 
 
 

..... 

..... 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 

..... 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 

..... 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 

..... 
 
 

..... 

 
 
 
 

..... 

..... 
 
 

..... 
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แบบสอบถามสําหรับบิดามารดาเด็กปญญาเลิศ* 
(Parents’ Checklist for Gifted Children) 

ใหขีด ถูก หรือ ผิด หลังคําถามตอไปน้ี 
............. 1. บุตรของทานเดินไดพูดไดเร็วกวาเด็กในวัยเดียวกันและเพศเดียวกันหรือไม ? 
............. 2. บุตรของทานรูจักใชคําตาง ๆ มากมายเปนพิเศษเกินวัยหรือไม ? 
............. 3. บุตรของทานสนใจที่จะอานหนังสือใหออกกอนเกินวัยปกติหรือไม ? 
............. 4. บุตรของทานแสดงความสนใจนาฬิกา ปฏิทินและรูปตัดตอกอนวัยปกติ หรือไม?  
............ 5. บุตรของทานแสดงความสนใจเรื่องจํานวนและตัวเลขกอนวันปกติหรือไม ? 
............ 6.  บุตรของทานแสดงความสนใจตอสิ่งตาง ๆ อยางมากมายหลายอยางหรือไม ?  
............ 7.  บุตรของทานมีเรี่ยวแรงมากกวาเด็กอ่ืนในวัยเดียวกัน, เพศเดียวกันหรือไม ? 
............ 8.  บุตรของทานมักจะคบคาสมาคมกับเด็กที่มีอายุสูงกวาหรือไม ? 
............ 9.  บุตรของทานทําตัวเปนผูนําในกลุมเพ่ือนวันเดียวกันหรือไม  ? 
............ 10. บุตรของทานมีความจําดีหรือไม  ? 
............ 11. บุตรของทานรูจักใชเหตุใชผลสูงเกินวัยหรือไม  ? 
............ 12. บุตรของทานมีความสามารถพิเศษเกินวัยในการวางแผนและการดําเนินงานให  

   เปนไปตาม เปาหมายหรือไม  ? 
............ 13. บุตรของทานสามารถนําขอมูลตาง ๆ ที่เรียนรูไปใชกับความรูใหมไดหรือไม ? 
............ 14. บุตรของทานมีความสนใจในกิจกรรมสรางสรรคและกิจกรรมใหม ๆ มากกวา       

   กิจกรรมที่ซ้ําซากและจําเจหรือไม ? 
............ 15. บุตรของทานพยายามที่จะดีเดน ในการวางงานทุกอยางหรือไม ? 
............ 16. บุตรของทานสามารถที่จะตั้งสมาธิทํางานแตละชิ้นไดนาน ๆ โดยไมรูสึก 

   เบื่อหนายหรือไม ? 
............ 17. บุตรของทานไมอยากปลอยเวลาใหลวงไปหรือไม ? 
............ 18. บุตรของทานมีความมานะพยายามที่จะแกไขปญหาซึ่งเกิดขึ้นอยางไมคาดหมาย 

    มากอนหรือไม ? 
............ 19. ของทานสามารถจะแกไขปญหาเองไดและแสดงวาเปนคนที่มีสามัญสํานึกสูงกวา 

    เกณฑปกติหรือไม ? 
............ 20. บุตรของทานมีอารมณขันในระดับสูงและพิสดารเกินวันหรือไม ? 
……….. 21. บุตรของทานเปนเด็กที่มีความรูสึกไวและละเอียดออนตอความรูสึกของผูอ่ืน 

   หรือไม ? 
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............ 22. บุตรของทานมีความสนใจในเรื่องพระเจา ศาสนาและปญหาในขอที่วาอะไรผิด 

   อะไรถูกเร็วกวาวัยหรือไม ? 
............ 23. บุตรของทานสะสมวัสดุสิ่งของตาง ๆ อันพิสดารนอกแบบแผนและในระดับสูง  

เกินเด็กวัยเดียวกันหรือไม ? 
............ 24. บุตรของทานแสดงความสนใจอยางลึกซึ้งตอศิลปะการแสดงเปนตนวาวาดรูป       
............ 25. รองเพลง การจับระบํารําเตน เรียงความ และการเลนดนตรีอยางใดอยางหนึ่ง 

   หรือไม 
............ 26. บุตรของทานเปนผูที่มีความสามารถแตงเรื่องราวอยางมีชีวิตชีวาและเปนจริง 

   เปนจัง อีกทั้งสามารถสอดแทรกประสบการณในชีวิตของตนเองเปนรายละเอียด  
   ไดอยางถี่ถวนหรือไม ? 

............ 27. บุตรของทานเปนเด็กที่ชอบการทายปญหาและเกมลับสมองตาง ๆ หรือไม ? 

............ 28. บุตรของทานมีความสามารถพิเศษในทางคํานวณหรือไม ? 

............ 29. บุตรของทานมีความสนใจพิเศษในวิชาวิทยาศาสตรและวิชาชางกลหรือไม ? 

............ 30. บุตรของทานไวตอสิ่งที่ใหมหรือแปลก ๆ หรือไม ? 
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แบบสอบถามผูปกครอง* 
(ถาเนื้อที่ที่กําหนดใหไมพอจะใชกระดาษเสริมก็ได) 

1.   บุตรของทานสนใจอะไรบาง ? และแสดงความสนใจออกมาอยางไร ? 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
2.  ขอใหเลารายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุตรของทานกับเพ่ือนฝูงและพี่นองใน

บานใหบอกอายุของแตละคนและกลาวถึงการละเลนหรือกิจกรรมที่รวมกันทําอยูเนืองนิจ
ดวย 

 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
3.  ขอใหเลารายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธอ่ืนใดที่เห็นวาสําคัญตอเด็กของทาน เชน ความ

ผูกพันที่มีระหวางเด็กของทานกับครู กับญาติพ่ีนองที่ไมใชพ่ีนองรวมอุทร สัตวเลี้ยง ฯลฯ 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
4.   บุตรของทานชอบเลนคนเดียวหรือไม ?  ขอใหบรรยายถึงกิจกรรมที่ชอบทําโดยลําพัง 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
5.   บุตรของทานมีงานอดิเรกอะไรบาง ?  ชอบเลนเกมกีฬาอะไร?  สะสมอะไรบางหรือเปลา ? 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
6.  บุตรของทานสนใจอานหนังสือหรือพอใจใหใคร ๆ อานใหฟงหรือไม ? อานใหฟงหรือไม ?  
 ชอบหนังสือชนิดไหนเปนพิเศษ ? 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
7.  บุตรของทานเคยสังเกตหรือแสดงความรูสึกหรือไมวามีใครอินังขับขอบวาจะมีอะไรเกิด

ขึ้นกับตัวเขาหรือไมอยางไร ? 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
8.   บุตรของทานเคยสนทนากับทานถึงเรื่องอะไรบาง ? 
 ..................................................................................................................................... 
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 ..................................................................................................................................... 
 
9.   บุตรของทานเปนเด็กที่สนใจอยากรูอยากเห็นสิ่งตาง ๆ รอบตัวอยางเกินขีดปกติหรือไม ? 

และเปนเด็กที่แสวงหาคําตอบดวยวิธีใด ? 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
10. บุตรของทานเปนเด็กที่ทุมเทชีวิตจิตใจใหกับกิจกรรมที่เขาทําหรือไม ? กรุณายกตัวอยาง 

ประกอบ 
 ..................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 
แบบสํารวจตนเองสําหรับนักเรียน* 

(Student’s Self – Assessment) 
ใหใสเครื่องหมาย   หนาขอความที่เห็นวาใกลเคียงกับความเปนจริงอันเกี่ยวกับตัวทาน 
........... 1. ฉันสนใจอะไรตอมิอะไรมากมายนัก 
........... 2. ฉันชอบสะสมของหลายอยาง (เชนหิน แสตมป ตุกตา ฯลฯ) 

.......... 3. ฉันชอบขบคิดปญหาอันเกี่ยวกับฆาตกรรมอําพรางเลนทายปริศนายากยิ่งพิสดาร
เลนรูปตัดตออยางยาก ๆ 

........... 4. ฉันเลือกไขปญหาซึ่งฉันรูวาจะหาคําตอบไดงาย ๆ มากกวาปญหาซึ่งอาจจะยาก 
  เกินไป 
........... 5. ฉันชิงชังนักถามีใครสักคนพยายามบอกคําตอบปญหาซึ่งฉันกําลังขบคิดอยู 
........... 6. ฉันยกเลิกไมทําอีกตอไปถาเห็นวางานที่ทํานั้นมันชักจะยุงยากซับซอนมากขึ้นทุกที 
........... 7. ฉันชิงชังนักถามีใครมาขัดคอขณะกําลังติดพันอยูกับงานชิ้นใดชิ้นหน่ึง 
........... 8. ฉันชอบใหงานทุกชั้นของฉันเสร็จบริบูรณอยางไมมีที่ติ 
........... 9. ฉันพึงพอใจมากถาครูอธิบายใหจะแจงชัดเจนวาฉันจะตองทําอะไรบาง 
........... 10. งานทุกชิ้นที่ทําสงครู ฉันชอบตอเติมรายละเอียดใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 
........... 11. ผูคนมักชอบเอาอยางฉัน 
........... 12. แมนทุกคนซึ่งรายรวมตัวกันอยูนั้นออกความเห็นคัดคานฉันกันถวนหนาก็ตามที 

หากฉันเชื่อแนวาความเห็นของฉันถูก ฉันจักยืนหยัดยึดถือความเห็นของฉันอยาง
ไมยอมถอยสักกาวเดียว 

........... 13. ฉันมักหงุดหงิดใจอยางมากถามองเห็นอะไรที่ยอหยอนขาดความยุตธิรรม 
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........... 14. ฉันเขากับคนที่มีอายุมากกวาฉันไดดีกวาคนวัยเดียวกัน 

........... 15. ใหลําดับสิ่งที่คิดวาทําไดดีกวาคนอื่นที่อยูในวัยเดียวกัน 

........... 16. ใหลําดับสิ่งที่คิดวาทําไดไมสูดีเทาคนวัยเดียวกัน 

........... 17. มีอะไรบางที่ทําใหเกิดความกังวลใจ ? 
   ........................................................................................................................... 
 ............18. มีเหตุการณสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือผูคนใดบางที่นําความสุขและความเบิกบานใจอยาง 
    ยิ่งยวดมาสูทาน ?   
    .................................................................................. ....................................... 
........... 19. ใหพรรณนาถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญซึ่งนําความภาคภูมิใจมากที่สุดมาสูตัวทาน 
    .................................................................................. ....................................... 
*ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา. เด็กปญญาเลิศ. กรุงเทพมหานคร : ปาณยา. 2531. 

 
 

แววนักคิด เมื่อยาเยาววัย* 
 

ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 
1. ชอบถามปญหาลึกซึ้ง และตองการคําตอบอยางจริงจัง ชอบถาม 

“ทําไม"” "เพราะอะไร”........................................................................ 
 

........... 
 

........... 
2. ความจําแมนยํา สมองเหมือนฟองนํ้าชั้นดี มีอะไรดูดซับไวหมดไม

เหลือหลอหรือลืมเลือน....................................................................... 
 

........... 
 

........... 
3. ชอบมีเพ่ือนอายุมากกวา.................................................................... ........... ........... 
4. มีอารมณขัน...................................................................................... ........... ........... 

5. มีความกระหายอยากรู อยากเห็น หิววิชา
........................................... 

........... ........... 

6. มีพละกําลังทั้งจิตและกายเกินเด็กทั่วไป............................................. ........... ........... 
7. มีความสนใจเรื่องความสัมพันธของเหตุผล และอยากจะทดสอบวามัน

เปนจริงหรือไม....................................................... .......................... 
 

........... 
 

........... 
8. มีสมาธิหรือความสนใจยาวนานกวาเด็กปกติในสิ่งที่ตนเองชอบ........... ........... ........... 
9. รูหลายสิ่งหลายอยางเกินวัย สนใจในเรื่องที่เด็กวัยเดียวกันอาจไม

สนใจ................................................................................................ 
 

........... 
 

........... 

                         ES 203 186 



ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 
10. สามารถใชภาษรหรือคณิตศาสตรที่สอน นําไปดัดแปลงไดอยาง    

แยบยล............................................................................................. 
 

........... 
 

........... 
11. อารมณออนไหวและละเอียดออนกับความคิด ความรูสึก กับสิ่งรอบ

ดานอยางเดนชัด เชน เรื่องเก่ียวกับความรัก ความตาย ความรุนแรง 
ความไมยุติธรรม ฯลฯ………………………………………………....... 

 
 

........... 

 
 

........... 
12. มุงม่ันที่จะลองกับสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ หรือหาทางใหมในการทําสิ่งใด

สิ่งหนึ่งและเบื่องานประจํา....................................................... ........ 
 

........... 
 

........... 
13. บทจะหวานแหววจะไมมีใครเกิน แตบางครั้งก็ฟูมฟาย เจาอารมณจน

เกินเหตุ มีความรูสึก “ไว” เกินกวาใคร ๆ บางเรื่องคนอื่นไมเห็นวา
เปนเรื่องสําคัญ....................................................... 
............................. 

 
 

........... 

 
 

........... 

14. พูดจาเกินวัย ใชศัพทสูง พุดเปนประโยคไดกอนวัย............................. ........... ........... 
15. ชอบทํางานที่ยากและทาทายมากกวางานงาย ๆ ชอบการแขงขัน....... ........... ........... 
16. มีความเปนตัวของตัวเองสูงมาก ชอบทํางานดวยตนเอง หรือใหผูใหญ

ชวยเหลือเพียงเล็กนอยเทานั้น....................................................... .. 
 

........... 
 

........... 
17. คิดหาเหตุผลที่แยบยล เปนสิ่งที่ไมมีใครคาดคิด หรือทําในสิ่งที่คนอ่ืน

คิดไมถึง....................................................... ........... ........... ...........  
 

........... 
 

........... 
18. อานหนังสือไดเร็วกวาเพื่อน ๆ วัยเดียวกัน (บางราย 2-3 ขวบก็อาน

ไดแลว) บางรายชอบอานหนังสือของผูใหญ...................................... 
 

........... 
 

........... 
19. มีความสามารถในการวางแผน แกไขปญหา หรือมีความคิดลึกซึ้งใน

เชิงนามธรรมเกินวัย....................................................... ........... ...... 
 

........... 
 

........... 
20. เปนนักสะสมความรูตัวยง....................................................... .......... ........... ........... 

 
 

แววนักวิชาการ* 
ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 

1. เทาที่พบมักจะมีสุขภาพรางกายสมบูรณ สุขภาพจิตดี........................ ........... ........... 
2. มีสมาธิดีเยี่ยม ทํางานไดนานในสาขาวิชาที่ตนชอบ........................... ........... ........... 
3. เรียนรูรวดเร็ว งายดาย ไมตองทําซ้ําซาก........................................... ........... ........... 
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ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 
4. อานไดเร็วกวาปกติ และอานหนังสือยาก ๆ ไดเร็ว.............................. ........... ........... 
5. มีวุฒิภาวะอารมณม่ันคง สมวัย และสามารถอธิบายความคิดทั้งการ

พูด เขียน กริยาทาทางทําใหคนอ่ืนสื่อสารเขาใจไดดี........................... 
 

........... 
 

........... 
6. เรียนอะไรก็ตองเรียนใหรูจริงถึงแกนของวิชา...................................... ........... ........... 
7. ชอบตั้งคําถามและตองการที่จะรูที่มาที่ไปของคําตอบรวมทั้งเหตุและ

ผลของสิ่งตาง ๆ....................................................... ........... ...........  
 

........... 
 

........... 
8. ชอบเรียนวิชายาก ๆ เพราะเปนคนสนุกสนานกับการเรียน................ ........... ........... 
9. ชอบทํางานเกินคําสั่งในสิ่งที่ตนสนใจ ทํามากกวาที่ครูคาดหมายใหทํา ........... ........... 
10. มีความรูรอบในสิ่งที่คนอ่ืนไมรู....................................................... .. ........... ........... 
11. สามารถนําสิ่งตาง ๆ มาปรับเปลี่ยนผสมผสานเขากันไดอยาง

กลมกลืน........................................................................................... 
 

........... 
 

........... 
12. สิ่งไหนที่เขาใจและจดจําได เขาจะพยายามคิดคนหาเหตุผลใหมากขึ้น

มากขึ้น....................................................... ........... ........... ........... 
 

........... 
 

........... 
13. สามารถวิเคราะหกลไกของปญหาไดรวดเร็ว ชอบขบคิดปญหายาก ๆ 

ชอบเกมลับสมอง ชอบวิเคราะหตนเองและการทํางานของตนเอง....... 
 

........... 
 

........... 
14. แสดงออกถึงความคิดแปลกใหมในการใชวิธีการตาง ๆ แกปญหา....... ........... ........... 
15. มีพรสวรรคทางใดทางหนึ่ง บางคนอาจเกงหลายอยาง....................... ........... ........... 
16. มีความเขาใจถึงความสามารถของตนเองอยางกระจาง เขาใจขีด

ความสามารถของตนเองและปญหาที่เกิดขึ้น..................................... 
 

........... 
 

........... 
17. มีความเชื่อม่ันตนเอง และชอบแกไขสถานการณ................................ ........... ........... 
18. ชอบประเมินขอมูล และสามารถถกเถียงปญหาอยางใชวิจารณญาณ... ........... ........... 
19. สามารถประเมินความสามารถของผูอ่ืนได.......................................... ........... ........... 
20. รูและมีความสามารถควบคุมตนเองใหบรรลุเปาหมายตาง ๆ ไดดี

........ 
........... ........... 

21. จดจําอะไรไดนาน....................................................... ........... .......... ........... ........... 
22. มีความสามารถทางการใชภาษาและความเขาใจภาษาไดดี.................. ........... ........... 
23. มีการสังเกตที่ดีมาก สามารถแยกแยะสิ่งตาง ๆ ไดอยางดี ชอบทําใน

สิ่งที่ผิดจากคนทั่วไป....................................................... ........... ..... 
 

........... 
 

........... 
24. ชอบตั้งเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน....................................................... ........... ........... 
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ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 
25. ออนไหว มีญาณปญญา และมีความตองการความเขาใจจากผูอ่ืน........ ........... ........... 

 
แววนักคณิตศาสตร* 

ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 
1. สนในแผนที่ ลูกโลก แผนภูมิ ปฏิทิน เวลา ตัวเลข.......................... ........... ........... 
2. ชอบตั้งคําถามแบบนามธรรม เชน เรื่องของเวลา, อวกาศ, มิติของ

เวลา................................................................................................ 
 

........... 
 

........... 
3. ชอบเลนตัวตอยาก ๆ หรือของเลนที่เกี่ยวกับการสรางรูปทรง.............. ........... ........... 
4. ชอบชั่ง, ตวง, วัด, นับ, จัดลําดับหมวดหมูสิ่งของ................................ ........... ........... 
5. สามารถเขาใจความหมายของจํานวน และตัวเลขไดเร็วกวาเพื่อนวัย

เดียวกัน............................................................................................ 
 

........... 
 

........... 
6. ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรและคิดวาเปนวิชาที่งาย และไดผลคะแนน

สูงในวิชานี้........................................................................................ 
 

........... 
 

........... 
7. สนใจงานของนักคณิตศาสตร หรือผลงานทางคณิตศาสตรมากกวา

เด็กอ่ืน ๆ ......................................................................................... 
 

........... 
 

........... 
8. สามารถจับความสําคัญของปญหาไดดี โยงกับเรื่องอ่ืนไดได................ ........... ........... 
9. สามารถสรุปความคิดในเชิงคณิตศาสตรไดอยางรวดเร็ว.................... ........... ........... 
10. สามารถตัดขามขั้นตอนในเชิงตรรกวิทยาไดอยางถูกตอง…............... ........... ........... 
11. สามารถหาคําตอบที่แนบเนียนกะทัดรัด............................................ ........... ........... 
12. เปลี่ยนแนวความคิดไดในกรณีจําเปน................................................ ........... ........... 
13. มักจะจดจําความสัมพันธตาง ๆ ของปญหาและหลักการของคําตอบ 

ไดดี.................................................................................................. 
 

........... 
 

........... 
14. รักและหลงใหลในตัวเลข ชอบหมกมุนเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวของกับ

ตัวเลข 
........... ........... 

15. มีความสามารถในการแกโจทยปญหาทั้งในลักษณะมีรูปแบบตายตัว
และไมตายตัว....................................................... ........... ........... ... 

 
........... 

 
........... 

16. ชอบตั้งคําถามที่เปนเหตุผลตอกัน เชน ถา...แลว, ดังนั้น, เพราะวา,  
ถาไม...แลว ? ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........ 

 
........... 

 
........... 

17. ชอบจัดหมวดหมู สิ่งของ หรือวาดรูปในลักษณะที่เรียงจากขนาดใหญ   
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ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 
ไปหาเล็ก หรือเล็กไปหาใหญ วาดรูปแบบทรงเรขาหรือลักษณะสมดุล
ทุกอยาง เรียงของเลนตามขนาดของสิ่งของไมใชจากคุณลักษณะอื่น.. 

 
........... 

 
........... 

18. สามารถเรียนรูเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนและตัวเลข หรือ
สัญลักษณทางคณิตศาสตรไดรวดเร็วเรียกวาเด็กอ่ืน ๆ ในวัยเดียวกัน. 

 
........... 

 
........... 

19. ชอบหาวิธีแปลกใหมทางคณิตศาสตรเอง ไมชอบทําตามวิธีคนอ่ืนทํา
มาแลว....................................................... ........... ........... ............. 

 
........... 

 
........... 

 

แววนักวิทยาศาสตร* 
ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 

1. กระหาย ใครรูวาสิ่งตาง ๆ ทํางานไดอยางไร..................................... ........... ........... 
2. ชอบสะสมของตาง ๆ ........................................................................ ........... ........... 
3. ชอบจัดหมวดหมู ลําดับสิ่งตาง ๆ เปนระบบหรือเปนตอนทั้งสิ่งที่เปน

รูปธรรมและนามธรรม…………………………………………………... 
 

........... 
 

........... 
4. มีความสามารถและเขาใจในเรื่องของความสัมพันธของเหตุ-ผล เกิน

วัย.................................................................................................... 
 

........... 
 

........... 
5. มีความสามารถที่จะโตแยง ตั้งคําถาม ซักถาม หรืออธิบายเหตุผล   

ตาง ๆ โดยใชหลักตรรกะ หรือหลักเหตุผล เง่ือนไขตาง ๆ เชน ถา......
และ....... แลว.... ดังนั้น..... เพราะวา..... มิฉะน้ัน..... หรือ.....  

 
 

…........ 

 
 

………… 
6. ชอบเลือกหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐหรือการผลิตสิ่งตาง ๆ หรือ

หนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติมากกวาหนังสือนวนิยายหรือหนังสือนิทาน.. 
 

........... 
 

........... 
7. ชอบถอดของเลนออกมาพิสูจนเปนชิ้น ๆ แลวบางทีก็ใสกลับเขาไป

อยางเดิมไมได....................................................... ........... ........... .. 
 

........... 
 

........... 
8. ชอบอานประวัตินักวิทยาศาสตร และชื่นชมอยากเปนคนโนนคนนี้....... ........... ........... 
9. เปนคนชางสังเกต และมักสังเกตอยางลึกซึ้งใกลชิด เชน เฝามองดู  

จับตอง ดม....................................................... ........... ........... ...... 
 

........... 
 

........... 
10. อยากเรียน อยากรู มีคําถามมากมายตลอดเวลา................................. ........... ........... 
11. แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคในรูปแบบใหม ๆ ........... ........... ........ ........... ........... 
12. จดจอหมกมุนทํางานในเรื่องหน่ึงเรื่องใดนาน ๆ เฝามองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ไดนาน ๆ ........................................................................................ 
 

........... 
 

........... 
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ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 
13. มักคิดแลวลองทํา เพ่ือดูวาอะไรจะเกิดขึ้น แลวจะเปนอยางไร.............. ........... ........... 
14. ชอบทํางานกลุมยอย หรือทํางานเดี่ยวดวยความสุข........................... ........... ........... 
15. มองเห็นปญหาที่คนอ่ืนมองไมเห็น..................................................... ........... ........... 
16. ชอบทํางานที่ตองลงมือปฏิบัติ ชอบการทดลองพิสูจน......................... ........... ........... 

แววทางภาษา* 
ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 

1.  พูด อาน ไดเร็วกวาวัย………………………....................................... ........... ........... 
2.  ใชภาษาที่ลุมลึกและกาวหนาเกินวัย……............................................ ........... ........... 
3.  มีการพูดประโยคที่สะสลวย และซับซอนกวาปกติ…………………….. ........... ........... 
4.  ชอบแตงเรื่องและมักแตงอยางสลับซับซอนพิสดารเต็มไปดวย         

จิตนาการ......................................................................................... 
 

........... 
 

........... 
5.  ชอบจดจําบทนิพนธ กวี โครง ฉันท กาพย กลอน…………………...... ........... ........... 
6.  ชอบหนังสือที่เต็มไปดวยตัวหนังสือมากกวาหนังสือที่มีรูปภาพมาก ๆ. ........... ........... 
7.  อานหนังสือไดเอง โดยอาจถามพอแมตัวน้ันเรียกอะไร หรือตัวนี้อาน

วาอะไร…………………………………………………………. …....... 
 

…........ 
 

…........ 
8.  มีความสนใจที่จะเขียนหนังสือ ชื่อและคําตาง ๆ กอนเด็กวัยเดียวกัน …........ …........ 
9.  ชอบกิจกรรมที่ใชความสามารถทางภาษา เชน โตวาที การอภิปราย  …........ …........ 
10 มีความสามารถที่จะจดจําและใชคําใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว………… …........ …........ 
11 มีความแหลมคมในการโตตอบอยางเหมาะเจาะและฉับไว……………. …........ …........ 
12 มีอารมณขันที่เห็นไดจากการเขียน การใชคําพูด…………………… …........ …........ 

แววศิลปน* 
ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 

1. ชอบหาเวลาวางขีดเขียน วาดภาพ แกะสลัก หรือทํากิจกรรมเกี่ยวกับ
ศิลปะ............................................................................................... 

 
........... 

 
........... 

2. สามารถจดจํารายละเอียดของรูปภาพ สถานที่ ฯลฯ ที่ผานตาและมี
ทักษะ ในการสังเกตยอดเยี่ยม........................................................... 

 
........... 

 
........... 

3. มีประสาทสัมผัสมือ-ตา ดีเยี่ยมตั้งแตเยาววัย...................................... ........... ........... 
4. บรรจงงานศิลปอยางละเอียดลออพิสดาร............................................ ........... ........... 
5. สนใจเรื่องสี ความสมบูรณของสิ่งที่เห็น รูปลักษณ ฯลฯ....................... ........... ........... 
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ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 
6. มีอารมณตอบสนองหรือแสดงออกถึงสุนทรียภาพกับภาพเขียน

ภาพวาดหรืองานศิลปะ....................................................... ........... . 
 

........... 
 

........... 
7. มีทักษะทางการวาดหรือขีดเขียนเสนกาวหนากวาเพื่อน ๆ ........... .... ........... ........... 
8. ชอบและสนใจรวมกิจกรรมทางศิลปะ.................................................. ........... ........... 
9. ชอบใชเศษวัสดุหรือวัสดุตางรูปแบบมาทําใหเปนประโยชน................. ........... ........... 
10. มีความรูสึก “ไว” ตอทุกสิ่งเปนพิเศษ.................................................. ........... ........... 
11. ใชจินตนาการมากกวาเหตุผล....................................................... ... ........... ........... 
12. มีสมาธินาน ถาทํางานศิลปะ....................................................... ...... ........... ........... 
13. แสดงออกถึงความสามารถในทางจินตนาการอยางโดดเดน................. ........... ........... 
14. ชอบวาดภาพทุกสิ่งทุกอยางไมเฉพาะแตภาพคน ตนไม บานเทานั้น... ........... ........... 
15. หมกมุนกับงานศิลปะอยางจริง ๆ จัง อยางมีความสุขสนุกสนาน.......... ........... ........... 
16. มีความสามารถที่จะวาดภาพหรือผลิตผลงานทางศิลปะที่มีลักษณะ

เฉพาะตัว....................................................... ........... ........... ......... 
 

........... 
 

........... 
17. สามารถสรางหรือวางแผน วางรูปแบบงานศิลปไดอยางดี.................... ........... ........... 
18. มีความเขาใจและความ “ไว” ในเรื่องขนาดวัตถุ สี น้ําหนัก และความ 

สมดุลทางศิลป................................................................................. 
 

........... 
 

........... 
19. มีรสนิยมสูงกับงานศิลปะหรือความงามทั้งหลาย................................. ........... ........... 
20. สนใจงานศิลปของเด็กคนอื่นและชอบถกเถียง พูดคุยเกี่ยวกับศิลปะ  …….. ………. 
21. มีความเชื่อม่ันตนเองสูงเม่ือทํางานศิลปะ............................................ ........... ........... 
22. มีความคิดที่ “ไมธรรมดา” ในเรื่องงานศิลปะ....................................... ........... ........... 

แววนักดนตรี* 
ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 

1. ชอบหรือเรียกรองกิจกรรมที่เกี่ยวกับดนตรี......................................... ........... ........... 
2. มีอารมณตอบสนองตอเสียงเพลง เปนคน “ไว” ตอสุนทรียภาพทาง

ดนตรี (เชนเพลงนี้ฟงแลวรูสึกเศรา)................................................... 
 

........... 
 

........... 
3. สามารถแยกแยะเพลงที่มีทวงทํานองคลายกันไดอยางแมนยํา............. ........... ........... 
4. สามารถรองเพลงไดใกลเคียงกับทวงทํานองดนตรี.............................. ........... ........... 
5. สามารถบอกไดวาดนตรีที่เลน ใชเครื่องดนตรีชนิดใด (ถาเคยรูจักมา

กอน....................................................... ........... ........... ........... ..... 
 

........... 
 

........... 
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ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 
6. เตน เคลื่อนไหว หรือโยกตัว ปรบมือ สอดคลองกับจังหวะเสียงเพลง... ........... ........... 
7. สามารถรองตามในระดับเสียงที่ไดยินเปนตัวอยาง (ตัวอยางที่ใหควร

จะอยูในระดับที่เด็กสามารถปฏิบัติได)............................................... 
 

........... 
 

........... 
8. สามารถริเริ่มสรางทวงทํานองใหมได.................................................. ........... ........... 
9. สามารถจดจําและสรางทวงทํานองและจังหวะของเพลง...................... ........... ........... 
10. สามารถเลนดนตรีได หรือแสดงความสนใจอยางจริงจังที่จะเลนดนตรี.. ........... ........... 
11. เลนดนตรีดวยทาทางที่มีอารมณไปกับดนตรี...................................... ........... ........... 
12. มีความเขาใจและความสามารถที่จะใชเสียงดัง เสียงคอยและเสียงโทน

ตาง ๆ ใหบังเกิดผลทางความรูสึกของคนฟง...................................... 
 

........... 
 

........... 
13. รูวาเสียงเพลงไหน “ดี” หรือ “ไมดี”..................................................... ........... ........... 
14. ชอบใชเวลาวางใหกับดนตรี อาจเปนการรอง เลนดนตรี ฯลฯ หรือ

กิจกรรมทางดนตรี............................................................................. 
 

........... 
 

........... 
15. ชอบแตงเพลงเอง หรือพยายามศึกษาเกี่ยวกับโนตเพลงตั้งแตยัง 

เยาววัยอยู........................................................................................ 
 

........... 
 

........... 

แววนักกีฬา* 
ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 

1. สนุกสนานกับการเคลื่อนไหว ออกกําลัง เชน การวิ่ง การกระโดด  
การปนปาย....................................................................................... 

 
........... 

 
........... 

2. ใชทาทาง รางกาย สีหนา แสดงออกถึงความคิด ความรูสึก................. ........... ........... 
3. มีความสามารถที่จะกระโดดยอง ๆ ขาเดียว, เดินบนเสนตรง หอยโหน

บนบารได ฯลฯ................................................................................. 
 

........... 
 

........... 
4. ฝกใหใชเครื่องมือทางกีฬาอยางงายดาย สามารถโยน – รับลูกบอล

ซอฟตบอล, กระโดดเชือก ฯลฯ ไดงายดายกวาเด็กอ่ืน ๆ ................... 
 

........... 
 

........... 
5. สามารถปรับความสามารถในเกมที่มีลักษณะตางกันไดอยางดี............ ........... ........... 
6. สรางสรรคกระบวนทาเตนระบําที่เต็มไปดวยทวงทํานองที่ผสมผสาน

หลากหลายทั้งการเตน การกระโดด การมวนตัว................................. 
 

........... 
 

........... 
7. มีลักษณะของคนที่มีความคิดสรางสรรค (ลองสํารวจดวยแบบทดสอบ

ความคิดสรางสรรคประกอบดวย) .................................................... 
 

........... 
 

........... 
8. มีความสามารถในเรื่องทิศทาง กะระยะทางและเวลาไดดี.................... ........... ........... 
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ขอที่ พฤติกรรม ใช ไมใช 
9. มีความสนใจในเรื่องกีฬา นักกีฬา ติดตามความเคลื่อนไหวทางกีฬา

อยางใจจดใจจอสมํ่าเสมอมากกวาเด็กอ่ืน ๆ ................ ..................... 
 

........... 
 

........... 
10. เปนที่ยอมรับของเพ่ือน ๆ วามีความสามารถทางกีฬาดานใดดานหนึ่ง. ........... ........... 

 
 *ชมรมพัฒนาการพรสวรรคเด็ก, รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
โครงการปฏิรูปการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิ เศษ . 
กรุงเทพมหานคร : บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด. มปป. 

1. แบบคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน* 
1.1 แบบสังเกตพฤติกรรมทั่วไป 

การสังเกต 
ขอที่ พฤติกรรม 

ใช ไมใช 
1. ไมมีปฏิกิริยาตอบตอเสียงดัง ๆ เชน รถยนต ฟารอง ฯลฯ ................... ..............  .............. 
2. ไมพูด ชอบทําทาใบ........................................................................... ..............  .............. 
3. ไมตอบสนองตอเสียงเรียก................................................................... ..............  .............. 
4. พูดไมชัด เสียงผิดปกติ........................................................................ ..............  .............. 
5. ชอบจองหนาผูที่พูดดวย..................................................................... ..............  .............. 
6. ปฏิบัติไมตรงตามคําสั่งบอย ๆ ........................................................... ..............  .............. 
7. ตอบไมตรงคําถามบอย ๆ................................................................... ..............  .............. 
8. บอกใหผูพูดซ้ําบอย ๆ........................................................................ ..............  .............. 
9. ไดคะแนนเขียนไทยนอยเสมอ............................................................. ..............  .............. 
10. รูสึกไวตอการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนไหวรอบตัว............................. ..............  .............. 

 
1.2 การตรวจสอบโดยครู ไดแก 
 1.  ทดสอบโดยใชเครื่องมือที่ทําใหเกิดเสียง เชน นาฬิกาปลุกแบบใชกระด่ิงซ่ึงมี
ความถี่ประมาณ 250 เฮริตซ ความดัง 30 เดซิเบล ถือหางจากผูถูกทดสอบ 3 ฟุต และทดสอบ
ในสภาพแวดลอมที่เงียบ ถาหากเด็กไดยินเสียงแสดงวาหูยังอยูในเกณฑปกติ ถาไมไดยินก็
แสดงวามีความบกพรองทางการไดยิน 
 2.  ใชนิ้วหัวแมมือ และนิ้วชี้ถูกันเบา ๆ หางจากรูหูราว 1 ซม. ถาไมไดยินใหสงสัยวามี
ความบกพรองทางการไดยิน ตองไปตรวจการไดยินอยางเปนทางการอีกครั้ง 
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 3.  ใชนิ้วคีบสตางคสองอันใหเกิดเสียงกริ๊บ ๆ ๆ ๆ ที่หนาชองหู ถาหูไมไดยินใหสงสัย
วามีความบกพรองทางการไดยิน 
 4.  กระซิบคําสองพยางคหรือสามพยางค โดยปองมือใหชิดกับหูผูที่เราจะทดสอบ    
คนปกติจะไดยินคําพูด ถาไมไดยินแสดงวาอาจมีความบกพรองทางการไดยิน 
 5.  นั่งหางกันประมาณ 1-2 ฟุต หันหนาเขาหากันแลวใชกระดาษปองปากพูดกันดวย
เสียงธรรมดา ใชคําพูดเปนคําคู หรือคําเดี่ยว ใหคูสนทนาพูดตาม ถาพูดตามไมถูกแสดงวาอาจ
มีความบกพรองทางการไดยิน 
 ตรวจสอบโดยนักวิชาชีพเฉพาะ ไดแก 
 1.  โสต ศอ นาสิกแพทย 
 2.  นักตรวจวัดการไดยิน (นักโสตสัมผัสวิทยา) 
 3.  นักแกไขการพูด (นักอรรถบําบัด) 

2. แบบคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น* 
2.1 แบบสังเกตลักษณะ 

การสังเกต 
ขอที่ พฤติกรรม 

มี ไมมี

1 ขอบตาแดงน้ําตาคลอ มีน้ําตาไหลเสมอ....................................... ..............  .............. 

2 มีตุมหรือผ่ืนบนหนังตาและขอบตา............................................... ..............  .............. 

3 ตาเอียง ตาเข หรือตาเหล............................................................ ..............  .............. 

4 หนังตาปลิ้น หรือขอบตาบวมแดง................................................ ..............  .............. 

5 ตาอักเสบ หรือเปนฝ กุงยิงบอย................................................... ..............  .............. 

6 กลอกกลิ้งลูกตาไปมาบอย ๆ ...................................................... ..............  .............. 

7 ตาดํามีลักษณะผิดปกติ............................................................... ..............  .............. 

8 ขยี้ตาหรือกระพริบตาถี่จนผิดสังเกต............................................. ..............  .............. 

9 ชอบหร่ีตา หรือปองแสงไมใหเขาตา............................................. ..............  .............. 

10 มองวัตถุ หรือสิ่งของที่อยูใกลหรือไกลเกินไป................................ .............. .............. 

11 หยิบวางของผิดที่อยูเสมอ............................................................ ..............  .............. 

12 ระมัดระวังการเดินมากผิดปกติ เดินหรือวิ่งไมสม่ําเสมอ หรือสะ
ดุดพลาดโดยไมมีสาเหตุ
................................................................... 

 
..............  

 
.............. 

13 เวลาอานหนังสือ มีพฤติกรรมกมและเงยตลอดเวลา...................... ..............  .............. 
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การสังเกต 
ขอที่ พฤติกรรม 

มี ไมมี

14 ใบหนาบูดเบี้ยวเวลาอานหนังสือ.................................................. .............. .............. 

15 เวลาอานหนังสือ กมลงมาใกลกระดาษมากจนผิดปกติ.................. ..............  .............. 

16 เวลาอานหนังสือมักสับสน เม่ืออานตัวหนังสือที่มีลักษณะคลายกัน 
เชน อ และ ฮ บ และ ข .............................................................. 

 
..............  

 
.............. 

17 เวลาอานหนังสือมักจะอานขามบรรทัด หรืออานซ้ําบรรทัดเดิม..... ..............  .............. 

18 เวลาเขียนหนังสือเวนบรรทัดไมถูกตอง........................................ ..............  .............. 

19 หรี่ตา หรือเอนศรีษะ เอียงเขาหาหนังสือ...................................... ..............  .............. 

20 ปดตาหรือหลับตาขางหนึ่ง  เม่ือเวลาอานหนังสือหรือดูสิ่งอ่ืน ๆ ... ..............  .............. 

2.2 วิธีตรวจสอบการเห็นอยางงาย 3 วิธี คือ 
 1.  ใหเด็กนับนิ้วมือผูยืนหางจากตัวเขา 6 เมตร ในที่สวาง โดยปดตาทีละขาง ถานับได
ถูกตองอยางนอย 4 ครั้ง แสดงวาตาขางหนึ่งเห็นดี ถานับไมไดใหเลื่อนระยะใกลเขามาหาก
เลื่อนระยะถึง 3 เมตร แลวยังนับไมได ใหสงเด็กไปหาจักษุแพทย 
 2.  ใชแผนภูมิวัดการเห็นมาตรฐานใหเด็กอาน (Snellen Chart)  
 3.  ใชไฟสองเพ่ือดูการยืดหดของมานตา ถาสองไฟที่รูมานตา มานตาหดเล็กนอย
แสดงวาปกติ ดูกลางรูมานตาปกติจะเปนสีดําสนิท หากพบสีอ่ืนใหสงไปตรวจกับจักษุแพทย
เพ่ือวินิจฉัยและดูวาสูญเสียการเห็นในระดับใด จะใชการแกไขโดยใชแวนตาหรือเลนส 
2.3 แบบตรวจสอบรายการ 

การสังเกต/ตรวจสอบ
ขอที่ พฤติกรรม 

ได ไมได

1. จําไดวาเพื่อนคนนี้เปนผูหญิงหรือผูชวย....................................... .............  .............. 

2. จําไดวาเพื่อนคนนี้ผมสั้นหรือผมยาว............................................ ............. .............. 

3. จําไดวาเพื่อนคนนี้สูงหรือเตี้ย....................................................... ............. .............. 

4. บอกชื่อพาหนะตาง ๆ บนถนนที่ผานมาได เชน รถเมล รถเก็ง  
รถแท็กซี่ รถบรรทุก.................................................................... 

 
............. 

 
.............. 

5. บอกสภาพของถนนไดวา เรียบหรือขรุขระ.................................. ............. .............. 

6. บอกสภาพพื้นที่ไดวา มีน้ําขังหรือไมมีน้ําขัง................................. ............. .............. 

7. บอกสภาพพื้นที่ไดวา ลาดเอียงหรือไมลาดเอียง........................... ............. .............. 
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การสังเกต/ตรวจสอบ
ขอที่ พฤติกรรม 

ได ไมได

8. บอกสภาพพื้นที่ไดวามีสิ่งกีดขวางหรือไมมี................................... ............. .............. 

9. ขณะเดินอยูสามารถบอกไดวามีคนสวนทางมาหรือไม................... ............. .............. 

10. สามารถเดินหลบหนีผูคนที่ขวางทาง............................................ ............. .............. 

 

3. แบบคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางรายการและสุขภาพ* 
3.1 ตรวจสอบพฤติกรรม 

ความสามารถในการปฏิบัติ 
ขอที่ พฤติกรรม 

ทําไมได พอทําได ทําไดเอง 
1. กิจกรรมรับประทานอาหาร    
 1. การใชมือจับชอนและสอมตักอาหารเขาปาก.......... ............. ............. .............. 
 2. การใชมือยกแกวน้ําดื่ม......................................... ............. ............. .............. 
2. กิจกรรมการแตงตัว    
 1.การใชมือขางหนึ่งหวีผม แลวอีกขางหนึ่งจัดแตงผม ............. ............. .............. 
 2. การใชมือทั้ง 2 ขาง ติดกระดุม.............................. ............. ............. .............. 
 3. การสวมกระโปรงหรือกางเกง............................... ............. ............. .............. 
3. กิจกรรมการเคลื่อนไหว    
 1. การพลิกตัวบนเตียง............................................. ............. ............. .............. 
 2. การลุกจากที่นอนเปนน่ัง....................................... ............. ............. .............. 
 3. การลุกจากนั่งเปนยืน............................................ ............. ............. .............. 
4. กิจกรรมเคลื่อนที่    
 1. การเดินบนพื้นราบ ไมนอยกวา 10 กาว................ ............. ............. .............. 
 2. การกาวขึ้นลงบันได ไมนอยกวา 4 ขั้น  

    โดยไมเกาะราว.................................................... 
 

............. 
 

............. 
 

.............. 
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3.2  ศึกษาประวัติดานการแพทยสําหรับคนที่มีความบกพรองทางสุขภาพ เชน 
โรคเบาหวานในเด็ก โรคหืดหอบ โรคหัวใจในเด็ก โรคไขขออักเสบ เปนตน 

 
4. แบบคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา* 

4.1 แบบสอบถามขอมูล และตรวจสอบประวัติเด็ก 
การสอบถาม/ตรวจสอบ 

ขอที่ รายการ 
ใช ไมใช 

1. คลอดกอนกําหนด.......................................................................... ..............  .............. 
2. มารดาตั้งครรภนานกวากําหนด...................................................... ..............  .............. 
3. เม่ือแรกเกิดเด็กมีน้ําหนักนอย......................................................... ..............  .............. 
4. คลอดยาก..................................................................................... ..............  .............. 
5. เด็กขาดอาหาร (ทุพโภชนาการ)..................................................... ..............  .............. 
6. ชักกระตุก...................................................................................... ..............  .............. 
7. ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ...................................................................... ..............  .............. 
8. มารดาอายุมากเกินกวาที่จะมีบุตรได............................................... ..............  .............. 

 
4.2 แบบการสังเกต 

การสังเกต 
ขอที่ รายการ 

ใช ไมใช 
1. มีพัฒนาการทุกดานลาชา............................................................... ..............  .............. 
2. ความสามารถในการเคลื่อนไหวดอยกวาเด็กในวันเดียวกัน.............. ..............  .............. 
3. ไมคอยมีปฏิกิริยาโตตอบกับสิ่งที่อยูรอบตัว..................................... ..............  .............. 
4. เคลื่อนไหวเชื่องชา งุมงาม.............................................................. ..............  .............. 
5. พูดไมชัด........................................................................................ ..............  .............. 
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การสังเกต 
ขอที่ รายการ 

ใช ไมใช 
6. รูคําศัพทจํานวนจํากัด.................................................................... ..............  .............. 
7. มีชวงความสนใจ............................................................................ ..............  .............. 
8. ไมมีสมาธิในการเรียน การทํางาน................................................... ..............  .............. 
9. ไมเขาใจบทเรียน ตองสอนซ้ําแลวซ้ําอีก.......................................... ..............  .............. 
10. เม่ือแรกเกิดเด็กมีน้ําหนักนอย......................................................... ..............  .............. 
11. มีปญหาในการหาความสัมพันธและการจําแนกความตกตาง........ ..............  .............. 
12. ชอบเลนกับเด็กที่มีอายุนอยกวา...................................................... ..............  .............. 
13. ตอบสนองตอสิ่งตาง ๆ ชา.............................................................. ..............  .............. 
14. ตอบสนองตอสิ่งตาง ๆ ในลักษณะที่ไมเหมาะสม............................. ..............  .............. 
15. มีอารมณโกรธ ฉุนเฉียวบอย ๆ ...................................................... ..............  .............. 
16. สับสนงาย...................................................................................... ..............  .............. 
17. มักทําตามคําสั่งไมได...................................................................... ..............  .............. 
18. สรุปความไมคอยได........................................................................ ..............  .............. 
19. เขียนประโยคไมถูกตอง.................................................................. ..............  .............. 
20. ชอบลอกเลียนแบบไมใชความคิดของตนเอง................................... ..............  .............. 
21. ตองอยูภายใตการควบคุมและดูแลตลอดเวลา.................................. ..............  .............. 
22. ไมสนใจสิ่งที่อยูรอบตัว................................................................... ..............  .............. 
23. ชอบทําอะไรซ้ํา ๆ ในลักษณะเดิม................................................... ..............  .............. 
24. จิตใจวอกแวกงาย........................................................................... ..............  .............. 
25. ไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน....................... .............. ............. 

 
5. แบบคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู* 

5.1  แบบสังเกตพฤติกรรม/ลักษณะ 
การสังเกต 

ขอที่ พฤติกรรม/ลักษณะ 
ใช ไมใช 

1. เคลื่อนไหวอยูเสมอ อยูนิ่งเฉยไมได การเคลื่อนไหวอาจไม
จําเปนตองเปนการเดินแตอาจเปนการเคลื่อนไหวรางกายสวนใด
สวนนึ่ง เชน แกวงแขนขางเดียวตลอดเวลา ตบเทาลงกับพื้น
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การสังเกต 
ขอที่ พฤติกรรม/ลักษณะ 

ใช ไมใช 
ตลอดเวลา เปนตน........................................................................ ..............  .............. 

2. เคลื่อนไหวชามาก.......................................................................... ..............  .............. 
3. แสดงพฤติกรรมซ้ํา ๆ ตลอดเวลา ยากที่จะเปลี่ยนจากกิจกรรมหนึ่ง

ไปยังกิจกรรมหนึ่ง.......................................................................... 
 

..............  
 

.............. 
4. เดินงุมงาม เคลื่อนไหวไมคลองแคลว หยิบหรือจับของไมแนนทําให

ของตกหลนเสมอ................................................................ 
 

..............  
 

.............. 
5. เดินกะไผลกกะเผลก....................................................................... ..............  .............. 
6. มีอารมณไมม่ันคง.......................................................................... ..............  .............. 
7. มีเจตคติเชิงลบตอตนเองเน่ืองจากประสบความลมเหลว................... ..............  .............. 
8. มีความสามารถไมคงที่ เชน วันน้ีความสามารถทําสิ่งนี้ได แต

วันรุงขึ้นกลับทําไมได.................................................................... 
 

..............  
 

.............. 
9. ทนตอความผิดพลาดไมได ขาดความอดทน.................................... ..............  .............. 

10. ไมสามารถแยกภาพนิ่งฉากหลังได.................................................. ..............  .............. 
11. เขียนอักษรหรือวาดภาพกลับหลัง................................................... ..............  .............. 
12. การทํางานประสานกันระหวางมือและสายตาไมสอดคลองกัน........... ..............  .............. 
13. ขาดความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของรางกาย...... ..............  .............. 
14. ไมเขาใจคําสั่ง................................................................................ ..............  .............. 
15. อานหนังสือชา หรืออานไมได......................................................... ..............  .............. 
16. เขียนหนังสือไมไดใจความหรือเขียนดวยลายมือที่อานไมออก.......... ..............  .............. 
17. ใชศัพทไมเหมาะสม........................................................................ ..............  .............. 
18. มีชวงความสนใจสั้น....................................................................... ..............  .............. 
19. สนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานจนเกินไป หากสนใจแลวไมยอมเลิกงาย ๆ ... ..............  .............. 
20. ลืมงาย จําอะไรไมคอยได................................................................ ..............  .............. 
21. ลําดับเหตุการณไมได..................................................................... ..............  .............. 
22. มีผลการเรียนต่ํากวาความสามารถที่แทจริง..................................... ..............  .............. 
23. มีความสามารถทั่วไปต่ํากวาระดับสติปญญาหรือศักยภาพของตน.... ..............  .............. 

5.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
ขอที่ พฤติกรรมการเรียน การสังเกต 
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ใช ไมใช 
 
1 

 ดานภาษาไทย 
ปฏิบัติตามคําสั่งของครูได............................................................. 

 
.............  

 
.............. 

2. ใชคําพูดติดตอสื่อสารกับครูแลวครูเขาใจ......................................... ..............  .............. 
3. ลักษณะการพูดจา พูดเปนคํา ๆ ..................................................... ..............  .............. 
4. ลักษณะการพูด พูดเปนประโยคที่ชัดถอยชัด........................... ..............  .............. 
5. อานคํางาย ๆ ได............................................................................ ..............  .............. 
6. ความสามารถในการอานเม่ือเปรียบเทียบกับเพ่ือนในชั้นต่ํากวา 

หรือชากวาเพื่อในชั้น................................................................... 
 

..............  
 

.............. 
7. อานขามบรรทัด............................................................................. ..............  .............. 
8. อานขามขอความ........................................................................... ..............  .............. 
9. อานสลับตัวอักษร........................................................................... ..............  .............. 
10. ลอกคําศัพทจากกระดานได............................................................ ..............  .............. 
11. เขียนตามคําบอกได....................................................................... ..............  .............. 
12. ลายมือของเด็กอานยาก.................................................................. ..............  .............. 
13. สะกดคําไดถูกตองตามระดับชั้นที่เรียน............................................ ..............  .............. 
14. เขียนตัวอักษรกลับหลัง.................................................................. ..............  .............. 
15. เขียนประโยคถูกตองตามหลักภาษาไทย......................................... ..............  .............. 
 
1. 

ดานคณิตศาสตร 
นับเลขได 1 - 100.......................................................................... 

 
..............  

 
.............. 

2. เขาใจคาของจํานวน เชน 1 มีคาเทากับ 1 คน อยาง 1 สิ่ง 1 ตน 
ฯลฯ …………………………………………………………………… 

 
..............  

 
.............. 

3. จําเลข 1-10 และ 0 (ศูนย) ได......................................................... ..............  .............. 
4. บอกขนาดสิ่งของได....................................................................... ..............  .............. 
5. บอกความแตกตางของรูปทรงเลขาคณิต......................................... ..............  .............. 
6. รูคาของเงินเหรียญ ธนบัตร............................................................ ..............  .............. 
7. รูมาตรวัด ชั่วตวง........................................................................... ..............  .............. 
8. เขาใจความหมายของกราฟ แผนที่ ................................................ ..............  .............. 
9. ทําเลข บวก ลบ คูณ หารได เทาระดับชั้นที่เรียน ............................ ..............  .............. 
10. ทําเลขโจทยปญหาไดเทาระดับชั้นที่เรียน........................................ ..............  .............. 
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5.3เครื่องมือคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ของศาสตราจารยศรียา  นิยม-

ธรรม (2537)ไดพัฒนาแบบคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูโดยปรับปรุงมาจากเครื่องมือ
ของ แมคคารธี แบบคัดแยกนี้ใชสําหรับเด็กที่มีอายุ ระหวาง 4-6 ½ ป เปนการทดสอบ
รายบุคคล แบบทดสอบมีคาความเชื่อม่ันอยูระหวาง .63 - .85 และมีคาความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา เชิงโครงสราง และมีความเที่ยงตรงตามเกณฑเปรียบเทียบ ในระดับเปอรเซ็นตไทลที่ 
10, 20 และ 30 ของแตละชวงอายุ โดยคํานึงถึงคะแนนที่เด็กสอบไดในแตละหมวดของ
แบบทดสอบ และจํานวนหมวดที่เด็กสอบไมผานซึ่งใชเปนเกณฑในการพิจารณาวา เด็กอยูใน
ภาวะ “เสี่ยง” ที่จะเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู หรือไม เครื่องมือน้ีใชทดสอบความสามารถ
ของเด็กใน 6 ดาน คือ  
 1. การรูจัก ซาย – ขวา มีขอทดสอบยอย 9 ขอ คือ 
  1.  ยกมือขวาขึ้น    
  2.  หูซายอยูไหน   
  3.  เอามือซายแตะที่ตาขวา  
  4.  เอามือซายแตะที่คาง   
  5.  เอามือซายวางบนขาขวา  
  6.  ชี้ที่เขาซาย 
  7.  ชี้ที่เขาขวา 
  8.  เอามือขวาแตะที่เทาซาย 
  9.  เอามือขวาแตะที่ไหลขวา 
 2. การจําคํา  มีขอทดสอบยอย 6 ขอ คือ 
  1.  ทอง – ชาง – ลิง 
  2.  ดาว – ดาย – คน 
  3.  พรุงนี้ – สีแดง – เสียงดัง – ภายหลัง 
  4.  ขางหนา – เพราะวา – ขางใต – ไมเคย 
  5.  ติ่งเอาปลาทูใหแมวกิจทุกเชาแลวจึงไปอาบน้ํา 
  6.  นองผูกโบวสีชมพู สวยงามใหตุกตากอนออกไปวิ่งเลน 
       ครูใหพูดตามขอ 1 – 6  
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3. การวาดรูปทรง  ใหเด็กวาดรูปทรงตามตัวอยางดังนี้ 

   1.    7.    
       

      2 .   
 

      3.     8. 
 

       
      4.   

  

      5.     9. 
   
   6.      
 
 4. การจําตัวเลข มี 6 ขอ คือ

ขอ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4
1. 5–8 4–9 9–6 4–1
2. 6-9-2 5-8-3 1-8-3 2-5-8
3. 3-8-1-4 6-1-8-5 5-2-4-9 6-1-8-3
4. 4-1-6-9-2 9-4-1-8-3 1-6-3-8-5 6-9-5-2-8
5. 5-2-9-6-1-4 8-5-2-9-4-6 4-9-6-2-1-5 3-8-1-6-2-9
6. 5-6-3-5-2-9-1 5-3-8-2-1-9-6   
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 5. การจัดหมวดหมู 
1 ขนาดอยางเดียว 
2 สีอยางเดียว 
3 รูปทรง – วงกลม 
4 รูปทรง – สี่เหลี่ยม 
5 ขนาด + สี 
6 รูปทรง + สี 
7 รูปทรงหลายขนาด 
8 รูปทรงที่เหมือนกัน 
9 รูปทรงที่ตางกัน 

 6. การใชขา 
1 การเดินถอยหลัง 
2 การเดินเขยง 
3 การเดินตามแนวเสนตรง 
4 การยืนขาเดียวโดยยกขาซาย 
5 การยืนขาเดียวโดยยกขาขวา 
6 การกาวกระโดด 

 การทดสอบดังกลาวมีเกณฑการใหคะแนน แลวนําคะแนนมาเทียบกับเกณฑที่กําหนด 
แลวจึงตัดสินวาเด็กนาจะเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหรือไม  

  แบบสํารวจเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู 

 5.4 เคร่ืองมือคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ของ ศาสตราจารยผดุง อารยะ-
วิญู (2544) ไดพัฒนาแบบสํารวจเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูขึ้น ซึ่งเปนแบบสํารวจโดยใช
มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ มีคําถาม 50 ขอ ครูผูสอนเปนผูประเมินเด็กแตละคน ครูจะตอง
รูจักเด็กและคุนเคยกับเด็กเปนอยางดี โดยใชการสังเกตเด็กติดตอกันมาแลว ไมนอยกวา        
3 เดือน เครื่องมือน้ีมีคาความเชื่อม่ันของแบบสํารวจทั้งชุดเทากับ .99 มีคาความเที่ยงตรงดี 
วิเคราะหหาความเที่ยงตรงโดยใช  Know Group Technique  แบบสํารวจนี้ใชกับเด็กที่มีอายุ      
6-12 ป ซึ่งเปนเด็กอยูในระดับประถมศึกษา สํารวจปญหาของเด็กใน 5 ดานใหญ และ 25 ดาน
ยอย คือ 
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 1. ภาษา 
1 คําศัพท 
2 การฟงคําสั่ง 
3 การเลาเรื่อง 
4 การอาน 
5 การเขียน 

 2. คณิตศาสตร 
1 การนับปากเปลา 
2 การนับที่เขาใจความหมายของจํานวน 
3 การจําตัวเลข 
4 สัญลักษณ 
5 การคํานวณ 

 3. เวลาและทิศทาง 
1 เวลา 
2 ขนาด 
3 การจัดลําดับ 
4 ทิศทาง 

 4. การเคลื่อนไหว 
1 การเดิน/การวิ่ง 
2 การทรงตัว 
3 การกระโดด 
4 การใชนิ้วมือ 
5 การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ 

 5. พฤติกรรม 
1 ความรวมมือ 
2 ความสนใจ 
3 ความเปนระเบียบ 
4 การปรับตัว 
5 การยอมรับ 
6 ความรับผิดชอบ     
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 เม่ือครูประเมินความสามารถของเด็กแลว ครูทําหนาที่รวมคะแนน และนําคะแนนที่ไดไป
เปรียบเทียบกับเกณฑซึ่งบอกเกณฑโดยใชตําแหนงเปอรเซ็นไทล แลวจึงนําคะแนนมากําหนด
ลงบนภาพรวม (Profile) สําหรับเด็กหากเสนกราฟปรากฏในตําแหนงเสนทึบแสดงวาเด็กเปน
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่รุนแรง หากเสนกราฟปรากฏ ในตําแหนงเสนประ แสดงวา เด็กมี
ปญหาอยูในระดับกลุมเสี่ยง ซึ่งควรไดรับการชวยเหลือเชนกัน ดังรายละเอียดของ Profile     
ที่เปนตัวอยาง 

ลักษณะ  Profile  สําหรับเด็ก 

           ตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่ 

               1      3     5 10 20 30 50 70 90 
1.  ภาษา 

คําศัพท 
การฟงคํา 
การเลาเรื่อง 
การอาน 
การเขียน 

 2.  คณิตศาสตร 
6 การนับ 
7 การเขาใจความหมาย 
8 การจําตัวเลข  
9 สัญลักษณ 
10 การคํานวณ 

 3. คณิตศาสตร 
11 เวลา   
12 ขนาด 
13 การจัดลําดับ   
14 ทิศทาง   

 

                                                                              ตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่ 
               1      3     5 10 20 30 50 70 90 
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4. การเคลื่อนไหว 
15 การเดิน/การวิ่ง 
16 การทรงตัว 
17 การกระโดด  
18 การใชนิ้วมือ 
19 การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ 

5. พฤติกรรม 
20 ความรวมมือ     
21 ความสนใจ  
22 ความเปนระเบียบ 
23 การปรับตัว  
24 การยอบรับ 
25 ความรับผิดชอบ 

    

คําอธิบายประกอบตาราง 

    หมายถึง  มีปญหาทางการเรียนรูรุนแรง ไดแกผูที่มีคะแนนอยูในตําแหนง 
                                       เปอรเซ็นตไทลที่ 3 ลงมา 

    หมายถึง  มีปญหาทางการเรียนรูที่ไมรุนแรงนักจัดอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงสูง 
                                       ไดแกผูที่มีคะแนนอยูในตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 4-10 
  หมายถึง  มีปญหาทางการเรียนรูนอยไดแกผูที่มีคะแนนอยูในตําแหนง 
                                       เปอรเซ็นตไทลที่ 11 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES 203 207 



5.5 แบบสํารวจพฤติกรรมที่ปรากฏ 

 
แบบสํารวจพฤติกรรมของเด็ก*** 

 
ชื่อนักเรียน..........................................อายุ............ป เพศ  ขาย  หญิง ระดับชั้น...........
ชื่อผูสํารวจ.......................................................................ระสบการณสอนในระดับนี้...........ป 
วันที่สํารวจ............................................................................................................................
คําชี้แจง: รายการตอไปน้ีเปนรายการพฤติกรรมของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูใหทาทาง
สํารวจพฤติกรรมของเด็กโดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับพฤติกรรมของเด็กตาม
ความเปนจริงที่สังเกตได และตอบทุกขอ 
ขอ พฤติกรรมที่ปรากฏ ระดับความถี่ของพฤติกรรม 
  ไมพบ 

 
พบเพียง
เล็กนอย 

พบ
บอยครั้ง 

พบ 
มากที่สุด 

 พฤติกรรมในชั้นเรียน     

1. หยุกหยิกอยูตลอดเวลา..........................… .............. .............. .............. .............. 

2. ชอบทําเสียงรบกวน................................ .............. .............. .............. .............. 

3. เอาแตใจตัวเอง-หงุดหงิดงาย......................  .............. .............. .............. .............. 

4. การประสานสัมพันธของกลามเน้ือสวน    
ตาง ๆ ไดแก กลามเน้ือแขน-ขา ไมดี.......... 

 
.............. 

 
.............. 

 
.............. 

 
.............. 

5. กระวนกระวายอยูเสมอ............................. .............. .............. .............. .............. 

6. ขี้ตื่น หรือหุนหันใจเร็ว............................... .............. .............. .............. .............. 

7. ไมมีสมาธิ ถูกรบกวนไดงาย....................... .............. .............. .............. .............. 

8.  ทําอะไรไมคอยเสร็จ มีความสนใจ…......... .............. .............. .............. .............. 

9.  มีความรูสึกไวมาก สะเทือนความรูสึกงาย.. .............. .............. .............. .............. 

10.  มีความเครียดหรือเศราโศกรุนแรง............. .............. .............. .............. .............. 

11.  มักฝนกลางวัน......................................... .............. .............. .............. .............. 

12.  มักแสดงอารมณโกรธบึ้งตึงอยางเก็บกด.... .............. .............. .............. .............. 

13.  รองไหงายและแสดงออกบอย ๆ .............. .............. .............. .............. .............. 

14.  มักรบกวนเพื่อน ๆ................................... .............. .............. .............. .............. 
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ขอ พฤติกรรมที่ปรากฏ ระดับความถี่ของพฤติกรรม 
  ไมพบ 

 
พบเพียง
เล็กนอย 

พบ
บอยครั้ง 

พบ 
มากที่สุด 

15.  มักทะเลาะกับเพ่ือน.................................. .............. .............. .............. .............. 

16.  อารมณเปลี่ยนแปลงงายและรุนแรง........... .............. .............. .............. .............. 

17.  มักแสดงออกวาเกา.................................. .............. .............. .............. .............. 

18.  มักทําลายสิ่งของ...................................... .............. .............. .............. .............. 

19.  มักขโมยสิ่งของ........................................ .............. .............. .............. .............. 

20.  มักโกหก.................................................. .............. .............. .............. .............. 

21.  บันดาลโทสะ หรือระเบิดอารมณงาย......... .............. .............. .............. .............. 

 พฤติกรรมเมื่อรวมกลุมกับเพื่อน     

22. มักแยกไปอยูตามลําพัง.......................... .............. .............. .............. .............. 

23. ไมเปนที่ยอมรับของกลุม........................ .............. .............. .............. .............. 

24. เปนผูที่ถูกชักจูงไดงาย......................... .............. .............. .............. .............. 

25. ไมรูจักการเลนอยางยุติธรรม................. .............. .............. .............. .............. 

26. ไมเปนผูนํา........................................... .............. .............. .............. .............. 

27. เขากับเพ่ือนตางเพศไมได.................. .............. .............. .............. .............. 

28. เขากับเพ่ือนเพศเดียวกันไมได............... .............. .............. .............. .............. 

29. เยาแหยหรือเลนแกลงเพ่ือนทัศนะตอ     

 ผูมีอํานาจ.................................. .............. .............. .............. .............. 

30. ยอมจํานนงาย……….......................... .............. .............. .............. .............. 

31. ทาทาย ยั่วยุ............................... .............. .............. .............. .............. 

32. อวดดี หยาบคาย.................................. .............. .............. .............. .............. 

33. ขี้อาย................................................... .............. .............. .............. .............. 

34. ขี้กลัว................................................... .............. .............. .............. .............. 

35. เรียกรองความสนใจจากครูเกินไป....... .............. .............. .............. .............. 

36. ด้ือดึง..................................................… .............. .............. .............. .............. 
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ขอ พฤติกรรมที่ปรากฏ ระดับความถี่ของพฤติกรรม 
  ไมพบ 

 
พบเพียง
เล็กนอย 

พบ
บอยครั้ง 

พบ 
มากที่สุด 

37. ชอบใหคนตามใจมาก........................... .............. .............. .............. .............. 

38. ไมใหความรวมมือ..........................……. .............. .............. .............. .............. 

39. ไมใหความสนใจ..............................… .............. .............. .............. .............. 

 คะแนนรวม     

5.6 แบบประเมินพฤติกร 
คําชี้แจง: ประเมินพฤติกรรมดานตางๆ ของเด็กโดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของเด็กทั่วไป
ในชั้นเดียวกันและทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับสภาพที่ปรากฏ 
 
ขอ  การสังเกต 
ที่ รายการ  

ไมได
สังเกต 

มี
ปญหา
มาก 

 
ไมเปน
ปญหา 

 
มี 

จุดเดน 

ความ
คิดเห็น
เพ่ิมเติม 

1. ความเขาใจในการฟง.............................. ........... ........... ........... ........... .............. 

2.  ความสามารถในการเลาเรื่อง.................. ........... ........... ........... ........... .............. 

3.  ทักษะเบื้องตนในการอาน....................... ........... ........... ........... ........... .............. 

4.  ความเขาใจในการอาน........................... ........... ........... ........... ........... .............. 

5.  ความสามารถในการเขียน....................... ........... ........... ........... ........... .............. 

6.  ความสามารถในการคิดคํานวณ............. ........... ........... ........... ........... .............. 

7.  ความสามารถในการแกปญหาโจทย  
คณิตศาสตร............................................ 

 
........... 

 
........... 

 
........... 

 
........... 

 
.............. 

8.  การจําแนก (โดยการใชสายตาการไดยิน ........... ........... ........... ........... .............. 

9.  ความจํา (โดยการเห็น/การไดยิน)......... ........... ........... ........... ........... .............. 

10. การประสานสัมพันธระหวางกลามเน้ือกับ 
สายตา.................................................... 

 
........... 

 
........... 

 
........... 

 
........... 

 
.............. 

11.  ความสนใจในการเรียน.......................... ........... ........... ........... ........... .............. 

12.  การจัดระบบการทํางาน........................ ........... ........... ........... ........... .............. 
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ขอ  การสังเกต 
ที่ รายการ  

ไมได
สังเกต 

มี
ปญหา
มาก 

 
ไมเปน
ปญหา 

 
มี 

จุดเดน 

ความ
คิดเห็น
เพ่ิมเติม 

13.  ระดับความคลองแคลว.......................... ........... ........... ........... ........... .............. 

14.  การเขาสังคมกับเพ่ือน ๆ .................. ........... ........... ........... ........... .............. 

15.  นิสัยการทํางาน...................................... ........... ........... ........... ........... .............. 

16.  การทํางานใหเสร็จสมบูรณ.................. ........... ........... ........... ........... .............. 

17.  แรงจูงใจในการทํางาน........................ ........... ........... ........... ........... .............. 

18.  การพูด............................................... ........... ........... ........... ........... .............. 

 
 

 
6. แบบคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา* 

ขอที่ พฤติกรรม การสังเกต 

  ใช ไมใช 
1. ใชเสียงพยัญชนะแทนกัน เชน แทนที่จะพูดวา "นาฬิกา"  พูดวา       

“นากิ๊กา” เปนตน.......................................................................... 
 
..............  

 
.............. 

2. ออกเสียงสระหรือพยัญชนะไมครบถวน เชน ขนม เปน หนม กลวย 
เปน กวย เปนตน........................................................................... 

 
..............  

 
.............. 

3. พูดดวยน้ําเสียงไมชัดเจนเปนเสียงพึมพํา ฟงแลวไมเขาใจ............... ..............  .............. 
4. พูดดวยเสียงคอยเกินไปจนไมไดยิน............................................... ..............  .............. 
5. พูดติดอาง เชน แมะ – แมะ – แมว เปนตน..................................... ..............  .............. 
6. พยายามจะพูดแตไมมีเสียง............................................................. ..............  .............. 
7. ใชทาทางประกอบมากเกินความจําเปนขณะพูด เชน ใชมือ หรือ

ภาษาทาทางประกอบการพูด......................................................... 
 
..............  

 
.............. 

8. ออกเสียงทุกคําเปนเสียง อ หมด เชน กินขาว เปนอินขาว เปนตน... ..............  .............. 
9. จําแนกเสียงสูง – ต่ําไมได.............................................................. ..............  .............. 
10. เปลงเสียงสูง – ต่ําไมได.................................................................. ..............  .............. 
11. ออกเสียงสูง – ต่ําผิด ออกเสียงวรรณยุกตผิด.................................. ..............  .............. 
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6. แบบคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา* 
ขอที่ พฤติกรรม การสังเกต 

  ใช ไมใช 
12. พูดดวยความดังหลายระดับ จากคอยเปนดัง จากดังเปนคอย ใน

ประโยคเดียวกัน............................................................................. 
 
..............  

 
.............. 

13. พูดไมถูกตองตามหลักภาษาเรียงคําพูด.......................................... ..............  .............. 
14. พูดดวยเสียงเพ้ียนมากจนฟงไมเขาใจ............................................. ..............  .............. 
15. พูดตะกุกตะกักจนฟงไมเขาใจ......................................................... ..............  .............. 
16. ไมเขาใจภาษาพูดในระดับอายุของตน............................................. ..............  .............. 
17. เขียนโดยใชจินตนาการของตนเองไมได.......................................... ..............  .............. 
18. อานแลวไมเขาใจเนื้อเรื่องในระดับอายุของตน................................. ..............  .............. 
19. เขียนตอบคําถามไมได................................................................... .............  ............. 

6.1 แบบตรวจสอบรายการความบกพรองทางภาษา** 
      (Language Disorder Checklist) 
ชื่อ........................................................................อายุ...............ป..............เพศ.................... 

 
ขอที่ พฤติกรรม การสังเกต 

  ใช ไมใช 
 บกพรองในการไดยิน         
1. ความลําบากในการใหความสนใจตอสิ่งเราที่กระตุนการไดยิน.......... ..............  .............. 
2. มีความลําบากในการแยกแยะเสียง.................................................. ..............  .............. 
3. มีความลําบากในการบอกวาเสียงมาจากไหน.................................. ..............  .............. 
4. แยกเสียงไมใครถูก.................................................... .......... ....... ..............  .............. 
5. จับเสียงสําคัญจากเสียงอ้ืออึงไมได.................................................. ..............  .............. 
6. มีความลําบากในการไดยินความตอเน่ืองของเสียงตาง ๆ ................ ..............  .............. 
7. ไดยินเสียงหรือคําผิดปกติที่ (เชน ไกไข เปนไขไก).......................... ..............  .............. 
 บกพรองทางการใชภาษา        
1. ใชไวยากรณผิด ๆ.......................................................................... ..............  .............. 
2. ใชคําบอกกาละผิด ๆ ................................................................ ..............  .............. 
3. ใชคําที่มีความหมายกวางมาก ๆ ................................................... ..............  .............. 
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ขอที่ พฤติกรรม การสังเกต 

  ใช ไมใช 
4. แยกแยะความแตกตางของความหมายของคําไมได........................ ..............  .............. 
5. ใชบุพบทไมคอยถูก........................................................................ ..............  .............. 
6. ใชคําที่บอกความหมายเปรียบเทียบไมได (เชน เล็ก/ใหญ ใกล/ไกล   
 หยาบ/เกลี้ยง เร็ว/ชา………………………………………………….. ..............  .............. 
 บกพรองทางกระบวนความคิด       
1. ไมคอยเขาใจคําชี้แนะ..................................................................... .............. .............. 
2. แสดงความคิดเห็นและความรอบรูไมคอยได....................................  ............. .............. 
3. จัดหมูพวกไมคอยได....................................................................  .............. .............. 
4. จัดลําดับเหตุการณตามลําดับไมคอยได.........................................  .............. .............. 
5. เปรียบเทียบไมคอยได.................................................................... .............. .............. 
6. ไมคอยเขาใจคําที่เกี่ยวของกับศีลธรรมจรรยา................................. .............. .............. 
7. ทํานายเรื่องหรือเหตุการณไมคอยได............................................... .............. .............. 
8. แยกแยะขอเท็จจริงกับเรื่องสมมติไมคอยได..................................... .............. .............. 
9. จําและอธิบายขอเท็จจริงไมคอยได.................................................. .............. .............. 
10. จัดลําดับความคิดไมคอยได............................................................ .............. .............. 
 ความอยากลําบากในการประเมินผล      
1. หาขอสรุปไมคอยได....................................................................... .............. .............. 
2. หาความเชื่อมโยงวาเหตุอะไรสงผลสูอะไรไมคอยด........................ .............. .............. 
 ปญหาเชิงสังคม   
1. พูดซ้ําซากเกินความจําเปน............................................................. .............. .............. 
2. ไมมีไหวพริบดานการสื่อสาร........................................................... .............. .............. 
3. พูดมากเกินจําเปน.......................................................................... .............. .............. 
4. พูดในกาลเทศะที่ไมเหมาะสม......................................................... .............. .............. 
5. พูดเยิ่นเยอจนนารําคาญ................................................................. .............. .............. 
 ปญหาดานการเขียน   
1. เขียนเรื่องที่รูไมคอยได................................................................... .............. .............. 
2. ลอกตัวอักษร ตัวเลข และคําไมคอยได............................................ .............. .............. 
3. เขียนเปนเรื่องเปนราว หรือเขียนตามคําบอกไมคอยได.................... .............. .............. 
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ขอที่ พฤติกรรม การสังเกต 

  ใช ไมใช 
4. วาดรูปไมคอยได แตคัดลอกได....................................................... .............. .............. 
5. รวบรวมความคิดเพื่อเขียนใหมไมคอยได........................................ .............. .............. 
6. เขียนเปนประโยคไมคอยได............................................................ .............. .............. 
 ปญหาเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ    
1. ลําบากในการออกเสียงโดยสัมพันธกับการแสดงออกทางสีหนา........ .............. .............. 
2. เลียนเสียงลําบาก........................................................................... .............. .............. 
3. พูดซ้ําคําได แตจําคําไมได.............................................................. .............. .............. 
4. สรางประโยคไมได (แตใชคําเดี่ยว ๆ ได) ....................................... .............. .............. 
5. บอกไมคอยไดวา วัตถุสิ่งของมีชื่อเรียกอะไร.................................... .............. .............. 
6. นึกคํา บางคําไมคอยออก............................................................... .............. .............. 
7. ใชคําเรียกแทนที่ผิด ๆ (เชน ผลัด เปนพลัด) .................................. .............. .............. 
8. รับรูเกี่ยวกับภาพพจนทางกายของตัวเองผิด ๆ............................... .............. .............. 
9. ลอกรูปแบบตาง ๆ ผิด ๆ................................................................ .............. .............. 
10. ไมคอยแมนเรื่องทิศทาง.................................................................. .............. .............. 
11. ชวงความสนใจสั้น.......................................................................... .............. .............. 
12. การประสานสัมพันธ ดานอวัยวะเคลื่อนไหวไมดี (เชน ตา-มือ)......... .............. .............. 
13. งุมงาม........................................................................................  .............. .............. 
14. อยูเฉย ๆ ไมได (Hyperactivity).................................................... .............. .............. 
15. อารมณไมคอยปกติ...................................................................... .............. .............. 
16. จําสิ่งใด ๆ โดยการสัมผัสไมคอยได................................................ .............. .............. 

 
7. แบบคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม* 

 
ขอที่ พฤติกรรมที่เปนปญหา การสังเกต 

  มาก นอย ไมมีเลย หมายเหตุ 

 ดานความประพฤติ     
1. ทะเลาวิวาทกับเพ่ือนเสมอ.................. .............. .............. .............. .............. 
2. ไมสงการบาน..................................... .............. .............. .............. .............. 
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ขอที่ พฤติกรรมที่เปนปญหา การสังเกต 
  มาก นอย ไมมีเลย หมายเหตุ 

3. ทํารายเพื่อน....................................... .............. .............. .............. .............. 
4. ไมชอบทํางานรวมกลุม....................... .............. .............. .............. .............. 
5. หนีเรียนบอย ๆ ................................. .............. .............. .............. .............. 
6. สงเสียงดังขณะครูสอน........................ .............. .............. .............. .............. 
7. ไมรับผิดชอบการงาน ........................ .............. .............. .............. .............. 
8. โกรธงาย ฉุนเฉียว.............................. .............. .............. .............. .............. 
9. พูดจาหยาบคาย ............................... .............. .............. .............. .............. 
10. ไมตรงเวลา ....................................... ............. .............. .............. .............. 
 ดานบุคลิกภาพ     
1.  ชอบอยูคนเดียว................................. .............. .............. .............. .............. 
2.  อารมณแปรปรวน............................... .............. .............. .............. .............. 
3.  ขี้ขลาด หวาดกลัว.............................. .............. .............. .............. .............. 
4.  วิตกกังวลอาย.................................... .............. .............. .............. .............. 
5.  กระดากอาย....................................... .............. .............. .............. .............. 
6.  เฉี่ยวชา............................................. .............. .............. .............. .............. 
7.  ชอบเลนกับเด็กอายุนอยกวา............... .............. .............. .............. .............. 
8.  งุมงาม............................................... .............. .............. .............. .............. 
9.  ขาดความสนใจสิ่งรอบตัว................... .............. .............. .............. .............. 
10.  กาวราว.............................................. .............. .............. .............. .............. 

 
 

8. แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติก* 
คําชี้แจง 
 1. สังเกตพฤติกรรมแลวบันทึกลงในชองที่พบโดยพฤติกรรมดังกลาวจะตองเกิดขึ้น
อยางสม่ําเสมอเปนประจํา โดยใสเครื่องหมาย    เม่ือพบ และใสเครื่องหมาย    เม่ือไมพบ 
 2. การรวมคะแนน หากคะแนนที่พบเกิน 30 คะแนน (ขอละ 1 คะแนน)  มีแนวโนม
สงสัย 
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 3. แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใชเพ่ือตรวจสอบขอมูลเบื้องตนอันจะนําไปสูการชวยเหลือ
ระยะเริ่มแรกเทานั้นไมใชการวินิจฉัย 
ชื่อผูรับการสังเกต.................................................................................................................. 
ชื่อผูสังเกต...................................................วันที่สังเกต..................../................./.................. 
 

*แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติก* 
การสังเกต 

ขอที่ รายการ 
พบ ไมพบ 

 ดานรางกาย   
1. ทักษะการเคลื่อนไหวไมดี เชน การทรงตัวไมดี เงอะงะงุมงาม  

เดินไมตรง..................................................................................... 
 

.............. 
 

.............. 
2. ทําทาแปลก ๆ ทําหนาตาแปลก ๆ................................................. .............. .............. 
3. มีปญหาเกี่ยวกับการกินอาหาร การเคี้ยวอาหาร.............................. .............. .............. 
4. เดินเขยาปลายเทา......................................................................... .............. .............. 
5. วิ่งถลาหรือพุงตัวไปขางหนาอยางรวดเร็วจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง..... .............. .............. 
6. มีปญหาการใชกลามเน้ือมัดใหญและมัดเล็ก เชน จับดินสอไมได 

เปนตน.......................................................................................... 
 

.............. 
 

.............. 
7. มีปญหาในการใชการเห็นใหประสานกับการใชมือ เชน การตอแทง

ไม การตอชิ้นสวนของภาพใหเปนภาพที่สมบูรณ เปนตน............... 
 

.............. 
 

.............. 
 ดานอารมณสังคม และปฏิสัมพันธกับผูอื่น   

8. กรีดรอง เอาแตใจตนเอง................................................................. .............. .............. 
9. ทํารายตนเอง โดยไมมีเหตุผล........................................................ .............. .............. 
10. ชอบทําลาย.................................................................................... .............. .............. 
11. กาวราว ชอบทําราย..................................................................... .............. .............. 
12. มีทาทางซึม หงอยเหงา เฉื่อยชา เหมอลอย ไมรูรอนรูหนาว........... .............. .............. 
13. กลัวในสิ่งที่ไมนากลัว เชน ลูกโปง เปนตน..................................... .............. .............. 
14. ไมกลัวสิ่งที่เปนอันตรายจริงๆ เชนรถวิ่งเร็วๆ หรือเสียงรถเบรกดังๆ  .............. .............. 
15. ตอบสนองตอความเจ็บปวดในลักษณะมากหรือนอยเกินไป.............. .............. .............. 
16. ซนผิดปกติ..................................................................................... .............. .............. 
17. นิ่งผิดปกติ..................................................................................... .............. .............. 
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การสังเกต 
ขอที่ รายการ 

พบ ไมพบ 
18. หัวเราะหรือรองไหโดยไมมีเหตุผล หรือไมสมเหตุ สมผล................. .............. .............. 
19. ติดวัตถุหรือสิ่งของแปลกๆ.............................................................. .............. .............. 
20. แยกตัวอยูในโลกของตนเอง............................................................ .............. .............. 
21. ไมมีความสามารถในการติดตอสังคมกับเพ่ือน................................. .............. .............. 
22. ไมมีความสามารถเลนกับเด็กวัยเดียวกันไดนานๆ........................... .............. .............. 
23. ไมสนใจบุคคลรอบขาง................................................................... .............. .............. 
24. ไมแสดงความสนใจที่จะทํางานรวมกับใคร รวมกลุมเฉพาะเมื่อมีผู

กระตุนหรือชวยเหลือ..................................................................... 
 

.............. 
 

.............. 
25. มีพฤติกรรมตอบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตคลายสิ่งของ............................... .............. .............. 
26. ไมสบตากับผูอ่ืนเวลาพูด................................................................ .............. .............. 
27. แสดงพฤติกรรมตอบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตคลายสิ่งของ......................... .............. .............. 
28. ไมเลียนแบบการเลนของเด็กอ่ืน.................................................... .............. .............. 
29. ยึดม่ันเรื่องที่ตนเองสนใจ................................................................ .............. .............. 
30. เรียงลําดับวัตถุในแบบเดิมๆ หากมีใครมาจัดใหมจะไมพอใจ.......... .............. .............. 
31. ไมยิ้ม หรือย้ิมชากวาเด็กอ่ืนๆ..................................................... .............. .............. 
32. ไมเลียนแบบทาทางที่ใชในสังคม เชน สงจูบ บายบาย เปนตน......... .............. .............. 
33. ตอตานการเขียนหนังสือ................................................................. .............. .............. 
34. ไมสามารถทําประโยชนตอสวนรวมหรือใหกับผูอ่ืนได...................... .............. .............. 
35. ไมชอบการโอบกอด...................................................................... .............. .............. 
36. ชอบอยูใกลผูใหญ ตองการความรัก การประคบประหงมจากครู และ

ผูปกครอง...................................................................................... 
 

.............. 
 

.............. 
37. จับมือผูใหญทํางานแทนสิ่งที่ตองการ.............................................. .............. .............. 
38. ไมรูจักหนีหรือปกปองตนเองจากภัยตางๆ หรือจากการถูกทําราย

รางกาย......................................................................................... 
 

.............. 
 

.............. 
39. ไมชอบการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเชน ถาเปลี่ยนเกาอ้ีที่นั่งประจําเด็ก

จะไมพอใจและสงเสียงกรีดรองดิ้นอาละวาด เปนตน........................ 
 

............. 
 

.............. 
40. ไมมีความยืดหยุนในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันที่เคยทําซ้ําๆ เปน

ประจํา........................................................................................... 
 

.............. 
 

.............. 

ES 203 217 



การสังเกต 
ขอที่ รายการ 

พบ ไมพบ 
    
41. สามารถทํางานบางประเภทไดดีมาก รวดเร็ว โดยที่ทํางานนั้นไม

ตองอาศัยการปรับตัวเขากับสังคม................................................... 
 

.............. 
 

.............. 
 ดานภาษาและการสื่อความหมาย   
42. มีพัฒนาการดานภาษาและการพุดลาชาไมพัฒนา............................ .............. .............. 
43. ไมสามารถพูดออกเสียงเปนคําที่มีความหมาย................................. .............. .............. 
44. ใชทาทางแทนคําเม่ือตองการสิ่งใด.................................................. .............. .............. 
45. พูดซ้ําๆ วกไปวนมาพูดซ้ําคําจากหนังสือหรือสิ่งที่เคยไดยินมา เชน 

พูดตามโฆษณาทีวี......................................................................... 
 

.............. 
 

.............. 
46. ใชภาษาและวิธีการสื่อสารที่คนอ่ืนไมเขาใจ..................................... .............. .............. 
47. พูดเลียนแบบเหมือนนกแกว นกขุนทอง หรือพูดทวนคําถาม.......... .............. .............. 
48. ไมสามารถเริ่มตนบทสนทนากับเพ่ือนหรือผูใหญได......................... .............. .............. 
49. ไมตอบสนองเสียงเรียกทําคลายไมไดยิน......................................... .............. .............. 
50. ทําเสียงแปลกๆ ซ้ําๆ ในลักษณะเลนกับตนเองมากกวาตองการพูด

กับผูอ่ืน......................................................................................... 
 

.............. 
 

.............. 
51. การเปลงเสียงพูดดังผิดปกติ........................................................... .............. .............. 
52. ไมเขาใจการเลนสมมุติ................................................................... .............. .............. 
53. มีปญหาในการปฏิบัติตามคําสั่ง...................................................... .............. .............. 
54. ไมสามารถบอกชื่อสิ่งของได........................................................... .............. .............. 
55. ไมมีการแสดงออกทางสีหนา กิริยา หรือทาทางแตอยางใด.............. .............. .............. 
56. ไมสามารถเลนลอกเลียนแบบที่เคยพบเห็นในสังคมไดอยางเหมาะ 

สมกับวัย........................................................................................ 
 

.............. 
 

.............. 
57. ไมสามารถใชกิริยาทาทางในการสื่อความหมายกับคนอื่นได............ .............. .............. 
 พฤติกรรมการกระตุนตนเอง   
58. มีพฤติกรรมซ้ําๆ นานๆ แปลกๆ เชน โบกมือไปมา กระดิกนิ้วมือ  

หมุนมือ หรือหมุนตัว โยกตัวขณะนั่งหรือยืนกระโดดขึ้นลง เขยาเทา 
เปาปากกลอกไปมา สบัดนิ้วมือ...................................................... 

 
 

.............. 

 
 

.............. 
59. จองมองมือ หรือวัตถุสิ่งของที่อยูรอบตัวเปนเวลานานติดตอกัน........ .............. .............. 
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การสังเกต 
ขอที่ รายการ 

พบ ไมพบ 
60. เลนหมุนวัตถุหรือปนวัตถุ............................................................... .............. .............. 

 
รวมคะแนน ขอที่พบ..........................คะแนน รวมคะแนน ขอที่ไมพบ............................
คะแนน 
แนวทางชวยเหลือ/ การใหคําปรึกษา 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
                  ลงชื่อ.......................................................................................ผูบันทึกขอมูล 
                              (......................../................................../...........................) 

 
9. แบบคัดแยกเด็กสมาธิสั้นและไฮเปอรแอ็กทีฟ** 

ลักษณะบงชี้ (เกิดบอย) 
ขาดสมาธิ 
...........1. ไมคอยมีความตั้งใจที่จะสนใจในรายละเอียด หรือมักจะทําผิดพลาด เลินเลอในการ

ทําแบบฝกหัด หรือกิจกรรมตางๆ 
...........2.  ตั้งความสนใจในกิจกรรมตางๆ หรือการเลนไมคอยได 
...........3.  ไมใสใจฟงเวลามีใครพูดดวยโดยตรง 
...........4.  ไมทําตามคําสั่ง ทําการบาน และงานบานไมเสร็จ (ซึ่งไมใชการตอตาน หรือไมเขา 

ใจคําสั่ง)  
...........5.  จัดระเบียบงานและกิจกรรมไมคอยได 
...........6.  ไมชอบเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ตองใชความพยายามทางสติปญญา ความคิด (เชน  
             งานบาน) หรือแบบฝกหัด 
...........7. ทําขาวของที่ตองใชของตกหลน  สูญหายบอย (เชน  ของเลน  สมุด  ปากกา  ดินสอ  

ใบคําสั่งจากทางโรงเรียน ) 
...........8.  วอกแวกงาย 
...........9.  ขี้ลืมกับสิ่งที่ตองทําในกิจวัตรประจําวัน 
 

ES 203 219 



ไฮเปอรแอ็กทีฟ 
...........1.  วุนวายกับมือและขาเมื่อนั่งอยูกับที่ 
...........2.  นั่งอยูกับที่ไมคอยไดในสถานการณที่ตองนั่งนิ่งอยูกับที่ 
...........3.  ชอบว่ิงหรือปนปายไมหยุดหยอน (ในสถานการณที่เขาตองไมทําอยางนั้น) (ใน

วัย รุ นหรื อ ผู ใหญอาจเหลืออาการ เพียงความรู สึ กกระวนกระวาน  หรือ
กระสับกระสาย) 

...........4.  ทํากิจกรรมอยางเงียบ ๆ ไมได 

...........5.  ตองเคลื่อนไหวไมหยุดหยอนเหมือนกับถูกขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต 

...........6.  พูดมากไมหยุดหยอน ลุกลี้ลุกลน ผลีผลาม 

...........7.  ใหคําตอบทันทีทั้งๆ ที่คําถามยังพูดไมจบ 

...........8.  คอยไมคอยได 

...........9.  ชอบขัดจังหวะผูอ่ืนในการสนทนาและการเลน 
ตองมีลักษณะบงชี้อยางนอย 6 ขอ จากลักษณะบงชี้ 9 ขอ และตองแสดงอาการติดตอกันอยาง
นอยไมต่ํากวา 6 เดือน ซึ่งทําใหสกัดกั้นการปรับตัวและพัฒนาการ 
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แบบสํารวจประเมินคา* 
 แบบสํารวจประเมินคา A.S.A.S. หรือ The Australian Scale for Asperger’s 
Sydrome  
 เปนระบบประเมินคาที่ออกแบบใหผูปกครองและครูเปนผูใชครั้งแรกพัฒนาใน
ประเทศ 
สวีเดน (Ehlers & Gillberg, 1993) และตอมาพัฒนาในประเทศออสเตรเลีย (Garnett & 
Attwood, 1995) แบบประเมินดังกลาวใชเกณฑการวินิจฉัยอยางเปนทางการ 
 แบบสอบถามที่ออกแบบขั้นน้ี บงชี้พฤติกรรมและความสามารถที่พบในเด็กกลุม
อาการแอสเพอรเกอรชวงวัยประถมศึกษา ซึ่งเปนชวงอายุที่พฤติกรรมและความสามารถ
ผิดปกติเห็นไดชัดเจนที่สุด แตละคําถามหรือขอความจะเริ่มตนจากคา 0 โดยที่คาดวาเด็กในวัย
นี้ เปนระดับปกติ 
  
ความสามารถทางสังคมและอารมณ    
 

ไมคอยพบ                         พบบอย ๆ  

0       1       2               3       4       5   

ไมคอยพบ                        พบบอย ๆ  

0      1        2               3       4       5   

ไมคอยพบ                          พบบอย ๆ  

0       1       2                3      4       5   

1. เด็กขาดความเขาใจเกี่ยวกับวิธีเลนกับเด็กอ่ืน ๆ  
    ใชไหม เชน ไมรับรูกฎที่ตั้งขึ้นสําหรับการเลนทาง

สังคม 
 
 
2. เม่ือใหเลนกับเด็กอ่ืนอยางอิสระ เชน เวลาพักหลัง
อาหารเที่ยง เด็กหลีกเลี่ยงการพบปะทางสังคมกับ
เด็กเหลานั้นใชไหม เชน หาที่แยกตัวออกมาหรือไป
เขาหองสมุด 

 
3. เด็ก ๆ  เหมือนจะไมรับรูตอระเบียบแบบแผนทาง
สังคมหรือรหัสที่แสดงออกมา และแสดงทาทางไม
เหมาะสมกับ วิจารณใชไหม เชน วิจารณคนอ่ืนตาม 

   ความเห็นสวนตัว แตไมไดสังเกตรับรูวาคําวิจารณ      
  อาจจะสรางความไมพอใจ 
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ไมคอยพบ                          พบบอย ๆ  

0      1        2               3       4       5   

ไมคอยพบ                          พบบอย ๆ  

0       1       2               3       4       5   

ไมคอยพบ                           พบบอย ๆ  

0       1       2                3       4      5   

ไมคอยพบ                          พบบอย ๆ  

0       1       2               3       4       5   

ไมคอยพบ                          พบบอย ๆ  

0       1       2                3       4      5   

ไมคอยพบ                          พบบอย ๆ  

0       1       2               3       4       5    

4. เด็กขาดความเห็นอกเห็นใจ ความเขาใจที่มีตอ
ความรู สึกของบุคคลอื่นอีกคนหนึ่ง ใชไหม เชน ไม
รับรูวาการขอโทษก็อาจชวยใหคนอ่ืน ๆ รูสึกดีขึ้น 

 
5. เด็กดูเหมือนจะคาดวาคนอื่น ๆ ตองรูความคิด 
ประสบการณและความเห็นของพวกเขาใชไหม เชน 
ไมตระหนักวาทานอาจจะไมรูอะไร เพราะวา          
ทานไมไดอยูกับเด็กในเวลานั้น 

 
6. เด็กตองการรับรองใหมในปริมาณที่มากเกิน         
ปกติใชไหม โดยเฉพาะเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลง         
ไปหรือบางอยางผิดปกติ 

 
7. เด็กขาดความเขาใจที่ละเอียดออนในการ           
แสดงออกทางอารมณใชไหม เชน เด็กแสดง
ความเครียดหรือความรักมากเกินขอบเขต            
ของสถานการณ 

 
 
 
8. เด็กขาดความแนนอนในการแสดงออกทาง         
อารมณใชไหม เชน ไมเขาใจระดับของการ             
แสดงออกทางอารมณที่เหมาะสมกับบุคคลตางคน
กัน 

 
 
9. เด็กไมสนใจเขารวมในการแขงขันกีฬา                   
เลนเกมและกิจกรรมตาง ๆ ใชไหม 

 

                         ES 203 222 



 
 
10. เด็กมีความเมินเฉย (ไมสนใจ) ตอความกดดัน        

ของเพ่ีอนในวัยเดียวกันใชไหม เชน ไมปฏิบัติ        
ตามความนิยมที่แพรหลายลาสุดของของเลน       
หรือเครื่องแตงกาย 

ไมคอยพบ                         พบบอย ๆ  

0       1       2                3       4      5   

  
    ทักษะการสื่อความหมาย  0      1        2               3      4      5     
11.  เด็กยอมรับการแปลความที่แสดงขอคิดเห็นที่เปน
ลายลักษณอักษรไหม เชน สับสนกับวลี                
‘pull your socks up’ ‘look can kill’  หรือ ‘hop on 
the scalis’ 

ไมคอยพบ                         พบบอย ๆ  

0      1       2                3       4       5    
 
12. เด็กมีระดับนํ้าเสียงที่ผิดปกติไหม? เชน คลาย           

กับมีสําเนียง "ตางชาต”ิ หรือเปนเสียงระดับเดียว    
ขาดการเนนคําสําคัญ ๆ 

ไมคอยพบ                          พบบอย ๆ  

0      1        2               3        4      5    
13. เม่ือพูดกับเด็ก ดูเหมือนวาเขาจะไมคอย             

สนใจเรื่องที่ทานสนทนาใชไหม เชน ไมถาม                 
ตอหรือไมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ              
ความคิดของทานในหัวขอน้ัน ๆ 

ไมคอยพบ                         พบบอย ๆ  

ไมคอยพบ                          พบบอย ๆ  

0       1       2                3       4      5   
 
14. เม่ือกําลังสนทนาอยู เด็กมักจะมอง                        

สบตานอยกวาที่ทานจะคาดไวใชไหม 
 

ไมคอยพบ                           พบบอย ๆ  

0       1       2                3      4       5   15. เสียงพูดของเด็กชัดถอยชัดคํา  เกินไปหรือเนน
กฎเกณฑมากไปใชไหม 
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16. เด็กมีปญหาในการแกไขบทสนทนาใชไหม             
เม่ือเด็กสับสนเขาจะไมซักถามหาความกระจาง       
แตจะเปลี่ยนไปหาหัวขอสนทนาที่คุนเคย            
หรือใชเวลาคิดหาคําตอบเปนนาน ไมคอยพบ                           พบบอย ๆ  

0      1        2                3      4       5    

 
     ทักษะดานความคิดความเขาใจ 
17. เด็กสนใจอานหนังสือเพ่ือใหไดขอมูล ไมได             

ดูจะสนใจงานในลักษณะเรื่องแตงขั้นใชไหม            
เชน เปนคนกระหายอานหนังสือวิทยาศาสตร         
และสารานุกรม แตไมชอบนิทานผจญภัย ไมคอยพบ                           พบบอย ๆ  

0       1       2                3       4      5   

 
18. เด็กมีความทรงจําระยะยาวเปนพิเศษใน              

เรื่องราวเหตุการณและขอเท็จจริงใชไหม เชน         
จดหมายเลขทะเบียนรถของเพื่อนบานไดเปน
เวลานานหลาย ๆ ป หรือทบทวนความจําเกี่ยวกับ
ภาพที่เคยเกิดขึ้นมาหลายปแลวไดอยางชัดเจน 

ไมคอยพบ                         พบบอย ๆ  

0         1           2                     3         4       5   

 
19. เด็กขาดจินตนาการในการเลนทางสังคมใชไหม 

เชน ไมยอมรับเด็กคนอื่น ๆ เขาเลนในเกมที่
ตนเองจินตนาการหรือถูกเพื่อน ๆ ปฏิเสธไมใหเขา
เลนในเกมสมมุติของเขา 

ไมคอยพบ                         พบบอย ๆ  

0      1        2                3      4       5   

 
     ความสนใจพิเศษเฉพาะเรื่อง 0      1       2                 3       4      5   
20. เด็กคลั่งไคลในเรื่องบางเรื่องเปนพิเศษและชอบ

เก็บสะสมขอมูลหรือสถิติเปนอยางมากถาสนใจ
เรื่องใดใชไหม เชน เด็กทําตัวเปนสารานุกรมเดิน
ไดที่รูเร่ืองยานพาหนะ แผนที่หรือตารางการแขง
กีฬา 

ไมคอยพบ                           พบบอย ๆ  
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21. เม่ือมีกิจกรรมประจําวันหรือสิ่งที่คาดหวังเปลี่ยน       
ไปเด็กเกิดความวิตกกังวลเกินไปใชไหม เชน       
เครียดเพราะเดินทางไปโรงเรียนโดยใชเสนทาง       
แตกตางไปจากปกติทุกวัน ไมคอยพบ                           พบบอย ๆ  

0       1       2                3      4       5   

 
22. เด็กพัฒนากิจกรรมประจําวันหรือพิธีทางศาสนาที่

ตองทําใหสําเร็จโดยวางแผนอยางละเอียด                
ใชไหม เชน เรียงลําดับของเลนใหเสร็จกอนเขา
นอน 

ไมคอยพบ                          พบบอย ๆ  

0      1        2                3      4       5   

     ทักษะการเคลื่อนไหว 

ไมคอยพบ                           พบบอย ๆ  

0       1       2               3       4       5   23. เด็กมีการประสานงานของกลไกการเคลื่อน          
ไหวที่แยมากใชไหม เชน ไมมีทักษะ                     
การรับลูกบอล 

 

ไมคอยพบ                           พบบอย ๆ  

0       1       2                3      4       5   
 
24. เด็กมีทาทางขณะวิ่ง ที่ผิดปกติใชไหม 
 

       ลักษณะอื่น ๆ  
 ในตอนนี้ ใหกาเครื่องหมาย     ลงใน …… หากเด็กแสดงลักษณะใดตอไปน้ี 
1.  กลัวหรือเครียดผิดปกติ เน่ืองมากจาก 

   ..........1.1  เสียทั่วไป เชน เสียงเครื่องใชไฟฟา      
   .........1.2  แสงที่สัมผัสบนผิวหนังหรือศีรษะ      
   ..........1.3  การสวมใสสิ่งของบางอยางบนเสื้อผา      
   ..........1.4  เสียงดังที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดมากอน      
   ..........1.5  การเห็นวัตถุบางอยาง        
   ..........1.6  เสียงดัง สถานที่แออัด เชน ในตลาด      

..........2. แนวโนมที่จะเลนสะบัดมือ หรือโยกตัวไปมาเมื่อตื่นเตนหรือเครียด   

..........3. ขาดความรูสึกไวตอระดับความเจ็บปวดเล็ก ๆ นอย ๆ     

..........4. อายุที่ไดรับภาษาพูดลาชากวาปกติ       

..........5. มีอาการบนใบหนา บูดบึ้ง หรือกระตุกผิดปกติ      
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 ถาคําตอบของคําถามในมาตราประเมินคาสวนใหญเปน “ใช” และคาคะแนนอยู
ระหวาง 2 ถึง 6 (นั่นคือ สูงกวาระดับปกติอยางเห็นไดชัด) ก็ไมไดหมายความวา เด็กจะมี
อาการแอสเพอรเกอรไปโดยปริยาย ดังนั้นถาเปนไปไดจึงควรยืนยันดวยการสงตอเพ่ือรับการ
ประเมินเชิงวินิจฉัยอยางเปนทางการจากแบบทดสอบทางจิตวิทยา ตอไป 
 * กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการคัดแยกและสงตอคนพิการเพื่อรับการศึกษา. (ฉบับ
ปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการการรับสงสินคา และพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 
2545. 
 ** ศรีเรือน แกวกังวาล.  จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพ 
มหานคร : หมอชาวบาน, 2545. 

*** แปลและเรียบเรียงโดย รัตนา ดวงแกว จากแบบสํารวจชื่อ Conners’ Teacher 
Rating Scale  ซึ่งไดรับอนุญาตใหพิมพโดย C. Keith Conners.  

 
ตัวอยางแบบฟอรมแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล* 

1.  ขอมูลสวนตัว 
 ชื่อ..............................นามสกุล........................................อาชีพ....................................
โรงเรียน..................................................................ระดับชั้น.................................................
สําเร็จการศึกษาระดับสูงสุด................................จากสถานศึกษา............................................
ประเภทความพิการ............................................เลขทะเบียนคนพิการ....................................
การรับบริการตาม พ.ร.บ. ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ป 2543 
     ไมเคยรับบริการ 
     ไดรับบริการ 
 
ชื่อบิดา..............................นามสกุล........................................อาชีพ.................................... 
ที่อยูปจจุบัน......................................................................โทรศัพท....................................... 
ชื่อมารดา..............................นามสกุล........................................อาชีพ.................................. 
ที่อยูปจจุบัน......................................................................โทรศัพท....................................... 
ผูปกครอง..............................นามสกุล........................................อาชีพ................................. 
ที่อยูปจจุบัน......................................................................โทรศัพท....................................... 
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2.  วัน/เดือน/ปที่ประชุม 

วันที่เริ่มตนใหบริการ................................วันที่สิ้นสุดที่ใหบริการ..................................... 
 

3.  ระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน (ทักษะพื้นฐาน) 
วิชาภาษาไทย 
จุดเดน.......................................................................................................................... 
จุดดอย.......................................................................................................................... 
ความคาดหวัง................................................................................................................ 
ความรูพ้ืนฐานที่ไดจากการทดสอบ................................................................................. 
..................................................................................................................................... 
วิชาภาษาอังกฤษ 
จุดเดน.......................................................................................................................... 
จุดดอย.......................................................................................................................... 
ความคาดหวัง................................................................................................................ 
ความรูพ้ืนฐานที่ไดจากการทดสอบ................................................................................. 
..................................................................................................................................... 
วิชาสังคมศึกษา 
จุดเดน.......................................................................................................................... 
จุดดอย.......................................................................................................................... 
ความคาดหวัง................................................................................................................ 
ความรูพ้ืนฐานที่ไดจากการทดสอบ................................................................................. 
..................................................................................................................................... 
วิชาคณิตศาสตร 
จุดเดน.......................................................................................................................... 
จุดดอย.......................................................................................................................... 
ความคาดหวัง................................................................................................................ 
ความรูพ้ืนฐานที่ไดจากการทดสอบ................................................................................. 
..................................................................................................................................... 
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วิชาพลานามัย 
จุดเดน.......................................................................................................................... 
จุดดอย.......................................................................................................................... 
ความคาดหวัง................................................................................................................ 
 
ความรูพ้ืนฐานที่ไดจากการทดสอบ................................................................................. 
..................................................................................................................................... 
วิชาวิทยาศาสตร 
จุดเดน.......................................................................................................................... 
จุดดอย.......................................................................................................................... 
ความคาดหวัง................................................................................................................ 
ความรูพ้ืนฐานที่ไดจากการทดสอบ................................................................................. 
..................................................................................................................................... 

4.  ขอมูลทางการแพทย 
4.1  ระดับสติปญญา...................................................................................................... 
4.2  ระดับการไดยิน....................................................................................................... 
4.3  ระดับการเห็น......................................................................................................... 
4.4  ระวัติการเจ็บปวยเปนโรค...................................................................................... 
   สาเหตุของการเจ็บปวย......................................................................................... 
4.5  เด็กตองไดรับการดูแลจากแพทยหรือไมอยางไร
........................................................ 
   ตองไดรับการรักษาโรค/อาการ........................................................................ 
   ตองไดรับยากเปนประจํา (ชื่อยา)..................................................................... 
    สถานพยาบาล/โรงพยาบาล (ระบุ)................................................................. 
    มีการควบคุมอาหารและสุขภาพ................................................................... 

 ขอมูลอ่ืน ๆ ............................................... ................................................... 
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5. เปาหมาย เวลาหนึ่งป (ระยะยาว) และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (ระยะสั้น) 
เปาหมาย หนึ่งป (ระยะยาว) จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (ระยะสั้น) กําหนดการสอน ว/ด/ป 

 
 
 
 
 
 
 

  

6.  โปรแกรมการศึกษา/การฝกอาชีพ 
 6.1 บริการการศึกษาพิเศษ 
 .................................................................................................................................... 
 รวมเวลา.................................ครั้ง/สัปดาห.............................................ชม./วัน 
   แหลงที่ไดรับเงิน 

 เงินอุดหนุน 
 สิทธิกูยืมเงิน 
 โรงเรียนจัดให 
 ผูปกครองจัดหาเอง 
 แหลงเงินอ่ืน ๆ ระบุ 

 6.2 บริการฝกอาชีพ 
 .................................................................................................................................... 
 รวมเวลา.................................ครั้ง/สัปดาห...........................................…………ชม./วัน 
   แหลงที่ไดรับเงิน 

 เงินอุดหนุน 
 สิทธิกูยืมเงิน 
 โรงเรียนจัดให 
 ผูปกครองจัดหาเอง 
 แหลงเงินอ่ืน ๆ ระบุ 
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7.  บริการทางการศึกษาที่จัดให 
   แหลงที่ไดรับเงิน 

 เงินอุดหนุน 
 สิทธิกูยืมเงิน 
 โรงเรียนจัดให 
 ผูปกครองจัดหาเอง 
 แหลงเงินอ่ืน ๆ ระบุ 

 7.1 ประเภทบริการ 
         จํานวนเวลา 

 การแกไขการพูด                                    .......................ครั้ง/สัปดาห 
 ระยะเวลาเริ่มตน/สิ้นสุดการใหบริการ.....…………………………………… 

 กิจกรรมบําบัดพูด            ........................ครั้ง/สัปดาห 
 ระยะเวลาเริ่มตน/สิ้นสุดการใหบริการ........................................................ 

 กายภาพบําบัดพูด            ........................ครั้ง/สัปดาห 
 ระยะเวลาเริ่มตน/สิ้นสุดการใหบริการ........................................................ 

 กิจกรรมทางสังคม            ........................ครั้ง/สัปดาห 
 ระยะเวลาเริ่มตน/สิ้นสุดการใหบริการ........................................................ 

 7.2 สิ่งอํานวยความสะดวก 
   แหลงที่ไดรับเงิน 

 เงินอุดหนุน 
 สิทธิกูยืมเงิน 
 โรงเรียนจัดให 
 ผูปกครองจัดหาเอง 
 แหลงเงินอ่ืน ๆ ระบุ 

  7.2.1 อุปกรณ 
          วันที่เริ่มตน/สิ้นสุดการใหบริการ............................................................ 

 ไมค้ํายัน 
 เบรช 
 แขนเทียม 
 ขาเทียม 
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 ไมเทา 
 แวนขยาย 
 เครื่องชวยฟง 
 อ่ืน ๆ ระบุ............................ 

  7.2.2  ประเภทสื่อ 
 เครื่องคอมพิวเตอร 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 อ่ืน ๆ ระบุ............................ 

  7.2.3  ประเภทบริการ รับ-สง 
 พิเศษ 
 ปกติ 

8.  กระบวนการประเมินผล 

   มีการประเมินเปาหมายระยะยาว 1 ป เพ่ือการทบทวนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
ประจําป 

   มีการติดตามผลความกาวหนาอยางตอเน่ือง ตามจุดประสงคที่ตั้งไวทุกสัปดาห 
ขอมูลจากการสอนและผลงานของเด็ก 

   ประเมินตามสภาพความเปนจริง 
   ใชเครื่องประเมินตามหลักสูตร................................................................................. 
   มีการบันทึกผลทุกพฤติกรรมเปนรายวัน 
   มีการประเมินดวยวิธีการอ่ืน ๆ............................................................................... 
9.  ผูรวมประชุมเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 9.1..........................................................................  กรรมการสถานศึกษา 
 9.2..........................................................................  ผูปกครอง 
 9.3...........................................................................  ผูบริหาร 
 9.4...........................................................................  ผูชวยผูบริหาร 
 9.5 ..........................................................................  ครูประจําชั้น/ครูที่ไดรับมอบหมาย 
 9.6...........................................................................  ครูการศึกษาพิเศษ 
 9.7...........................................................................  ครูกิจกรรมบําบัด 
 
9.  ผูรวมประชุมเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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10. ขาพเจาไดเขารวมวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้ และ/ไมเห็นดวย 
     เห็นดวย    ไมเห็นดวย 
 
     ลงชื่อ..........................................................(ผูปกครอง/บิดา-มารดา) 
สุขพัชรา ซิ้มเจริญ. บทเรียนสําเร็จรูปการทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล. หนวย

ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา. 2544. 
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แบบกรอก* 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

(Individual Implementation Plan : IIP) 
ชื่อนักเรียน : ด.ช./ด.ญ. ..................................................... นามสกุล............................................ 
เนื้อหาหรือทักษะเปาหมายที่จะสอนนักเรียน : ............................................................................... 
        1) ...................................................................................................................................... 
        2) ...................................................................................................................................... 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม : ……………………………………………………………………………… 
สื่อ/วิธีสอน :   .............................................................................................................................. 
        1) ...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
        2) ...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
สื่อเสริมแรงที่ใช : ........................................................................................................................ 
 …….. ....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
การประเมินผล 
        1) ...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
        2) ...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
        3) ...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

*เบญจา ชลธารนนท. ศูนยโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏ 
สวนดุสิต มีนาคม. 2545. 
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