
แบบประเมนิผลการให้บริการช่วยเหลอืระยะแรกเร่ิม 

ค าช้ีแจง     แบบประเมินน้ีใชป้ระเมินการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของสถานศึกษาที่ไดด้ าเนินการการ

ใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม แก่ เด็กพกิาร ผูต้อบแบบประเมิน เป็นผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ คือ 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครูการศึกษาพเิศษ ผูป้กครองเด็กพกิารและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยจดัตั้งเป็น

คณะกรรมการประเมินผลการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 

 

ข้อมูลทัว่ไป 

โรงเรียน/ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ............................................................................................................................... 

ระยะเวลาเร่ิมใหบ้ริการ...........................................ระยะเวลาส้ินสุดการใหบ้ริการ.............................................. 

 

ผู้ประเมนิ 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

ครูการศึกษาพเิศษ 

ผูป้กครองนกัเรียน 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 

 

ค าช้ีแจงการประเมิน 

 ใหผู้ต้อบแบบประเมินพจิารณารายการประเมินแต่ละขอ้ วา่ไดด้ าเนินการหรือไม่หากด าเนินการใหท้  า

เคร่ืองหมาย ในช่อง “มี” หากไม่มีการด าเนินการใหท้  าเคร่ืองหมาย  ในช่อง “ไม่มี” หากมีการด าเนินการ ให้

พจิารณาระดบัคุณภาพของการด าเนินการวา่อยูใ่นระดบัใด โดยพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมินตามที่ก  าหนดไวใ้น

แบบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ รายการประเมิน 

การ
ด าเนินการ 

ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมนิ 
มี ไม่มี 

ดี 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ปรับ 
ปรุง 
(1) 

1. การรวบรวมขอ้มูล        ระดับคุณภาพดี หมายถึง มีการ
รวบรวมเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูล
ทางการแพทย ์ขอ้มูลการไดรั้บ
บริการทางสงัคมสงเคราะห์ และ
ขอ้มูลความตอ้งการในการขอรับ
บริการ 
  ระดับคุณภาพพอใช้ หมายถึง มี
การรวบรวมขอ้มูล บางรายการ 
  ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
หมายถึง มีการรวบรวมขอ้มูลเพยีง 1 
รายการ หรือไม่มีการรวบรวมขอ้มูล
ใดๆ 
 

2. การคดักรองประเภทความ
พกิาร 

       ระดับคุณภาพดี หมายถึง มีการใช้
แบบคดักรองที่ไดม้าตรฐานมีการ
ประเมินลกัษณะพฤติกรรม และ
พจิารณาผลการคดักรอง 
  ระดับคุณภาพพอใช้ หมายถึง มี
การใชแ้บบคดักรองที่ไดม้าตรฐาน
แต่ผลการสงัเกตลกัษณะหรือ
พฤติกรรม ไม่ตรงตามสภาพจริง 
  ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
หมายถึง ไม่มีการใชแ้บบคดักรอง 
คดักรองโดยใชข้อ้มูลเบื้องตน้จาก
การสงัเกตเท่านั้น 
 

 

 



 

ที่ รายการประเมิน 

การ
ด าเนินการ 

ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมนิ 
มี ไม่มี 

ดี 
(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ปรับ
ปรุง 
(1) 

3. การประเมิน
ความสามารถพื้นฐาน 

       ระดับคุณภาพดี หมายถึง มีการ
ประเมินความสามารถพื้นฐานทกัษะ
ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะกลไก
กลา้มเน้ือมดัใหญ่ ทกัษะกลไก
กลา้มเน้ือมดัเล็ก ทกัษะทางสงัคม 
ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ทกัษะ
ทางดา้นวชิาการ และทกัษะการส่ือ
ความหมาย 
  ระดับคุณภาพพอใช้ หมายถึง มีการ
ประเมินความสามารถพื้นฐานทกัษะ
เพยีงดา้นใดดา้นหน่ึง 
  ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หมายถึง 
ไม่มีการประเมินความสามารถ
พื้นฐาน 

4. การจดัท าแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

     ระดับคุณภาพดี หมายถึง มีการจดัท า
แผนการจดัการศึกษาเพาะบุคคล 
อยา่งครบกระบวนการมี
คณะกรรมการจดัท า มีการลงนามของ
คณะกรรมการจดัท า 
  ระดับคุณภาพพอใช้ หมายถึง มีการ
จดัท าแต่ ไม่ครบกระบวนการ 
  ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หมายถึง 
ไม่มีการจดัท าแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

 

 

 

 



 

ที่ รายการประเมิน 

การ
ด าเนินการ 

ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมนิ 
มี ไม่มี 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับ 
ปรุง 
(1) 

5. การใหบ้ริการตาม
แผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

       ระดับคุณภาพดี หมายถึง มีการ
ใหบ้ริการครบถว้นตามที่ก  าหนดไว้
ในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล
และมีการประเมินผลตามแผน   
 ระดับคุณภาพพอใช้ หมายถึง มีการ
ใหบ้ริการครบถว้นตามที่ก  าหนดไว้
ใน    แผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
หมายถึง มีการใหบ้ริการไม่ครบถว้น
ตามที่ก  าหนดไวใ้นแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

6. การประเมินผลตาม
แผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ระดับคุณภาพดี หมายถึง มีการ
ด าเนินการประเมินแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคลอยา่งนอ้ยปีละ 
2 คร้ัง มีการแจง้ผลการประเมินใหผู้ท้ี่
เก่ียวขอ้งาทราบ และด าเนินไปตาม
ระยะเวลาที่ก  าหนด 
  ระดับคุณภาพพอใช้ หมายถึง มีการ
ด าเนินการประเมินแผนการจดัการ
การศึกษาเฉพาะบุคคลอยา่งนอ้ยปีละ 
2 คร้ัง 
  ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หมายถึง 
มีการด าเนินการประเมินแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคลอยา่งนอ้ย ปีละ 
1 คร้ัง 

 

 

 



สรุปผลการประเมิน 

ไดค้ะแนน 15 - 18 และมีการด าเนินงาน 6 รายการ หมายถึง มีผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบั ดี 

ไดค้ะแนน 10 - 14 และมีการด าเนินงาน 4 รายการ หมายถึง มีผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบั พอใช ้

ไดค้ะแนน 1 - 3 และมีการด าเนินงาน 1-3 รายการ หมายถึง มีผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 

 

ปัญหาอุปสรรคในการให้บริการ 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ข้อเสนอแนะของครูผู้สอน 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                               ลงช่ือ…………………………..ครูผูส้อน 

                                                                                                      ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการนิเทศ 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงช่ือ……………………… กรรมการนิเทศ  ลงช่ือ……………………… กรรมการนิเทศ 
        (นางสาวมาลินี  มณีนิล)                  (นางสาวปาจรีย ์ นนทวงษ)์ 
      ต  าแหน่ง ครูช านาญการ                                                                     ต  าแหน่ง ครู 
 
 
ลงช่ือ……………………… กรรมการนิเทศ  ลงช่ือ……………………… กรรมการนิเทศ 
       (นางสาวขวญัเรือน  นนัทร)                  (นางสาวอารีย ์ หงษค์  า) 
             ต  าแหน่ง ครูผูช่้วย                                                                  ต  าแหน่ง ครูผูช่้วย 
 

 

ลงช่ือ……………………… กรรมการนิเทศ                    ลงช่ือ………………… กรรมการและเลขานุการการนิเทศ 
       (นางสาวประภสัสร  ศุภสุข)                     (นางสาวเสาวลกัษณ์  ดีสา) 
             ต  าแหน่ง ครูผูช่้วย                                                   ต  าแหน่ง พนกังานราชการ 
 

  

                                                       ลงช่ือ…………………………. 
                                                       (นางเกตอรอินท ์ พทิกัษโ์คชญากุล) 

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัศรีสะเกษ 
 
 

       

 



 

 

 

 

 


