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แบบรับรองข้อมูลของผู้เข้าร่วมเรียนรู้การพัฒนาทักษะอาชีพ 

โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป�นฐาน ป� 2564 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มเป้าหมาย 

1. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 

1.1 ช่ือ-สกุล (ไทย) นาย/นาง/นางสาว …………………………..………………..……………………………………… 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน �  ����  �����  ��  �  

 ไม่มีบัตรประชาชน (กรุณาแนบสำเนาเลขหลักฐานทางการท่ีราชการออกให้) 

1.2 วัน/เดือน/ป�เกิด ………………....…..……………………..…… 

1.3 อายุ ……………………ป� 

 1.4 ท่ีอยู่ (ป�จจุบัน) บ้านเลขท่ี……………………………………หมู่ท่ี..………………ซอย………………..………….… 

ถนน………………………..........………….แขวง/ตำบล……….........…..…………..เขต/อำเภอ…………………………………….

จังหวัด………………..…………………..……………………รหัสไปรษณีย์……………….………………………………………………...

โทรศัพท์……………......………....…..….………  

 1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ไม่ได้รับการศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 

 *กรณีท่ีไม่มีเบอร์โทรศัพท์โปรดระบุผู้ท่ีติดต่อได้  

ชื่อผู้ติดต่อ…..……………..................……………………………… เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ…..………………………………..…… 

1.6 กลุ่มเป้าหมายท่ีเป�นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส 

 แรงงานนอกระบบ  ผู้พิการ 

 เกษตรกร   เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ 

 ค้าขาย  ผู้เร่ร่อน 

 บริการ  ผู้พ้นโทษ 

 อุตสาหกรรม  ผู้ติดเชื้อ HIV หรือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...................................  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................. 

 เยาวชนนอกระบบการศึกษา  

 ผู้ว่างงาน  

2.ข้อมูลอาชีพและรายได้   

 2.1 ข้อมูลผลกระทบท่ีได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

 2.1.1 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่านได้รับผลกระทบอย่างไร  

   ไม่ได้รับผลกระทบ 

   ได้รับผลกระทบ โปรดระบุ 

เลขท่ีหน่วยพัฒนาอาชีพตามประกาศทุน……………………… 

เลขลำดับสมาชิกเลขท่ี………………………… 
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    ตกงาน 

    ตกงาน แต่ยังมีรายได้จากการทำอาชีพเสริม 

    ชั่วโมงทำงานเท่าเดิม แต่รายได้ลดลง 

    ชั่วโมงทำงานลดลง และรายได้ลดลง 

     อ่ืน ๆ  โปรดระบุ ...................................................................................... 

  2.1.2 ป�จจุบันนี้ท่านได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในเรื่องใดบ้าง 

   ไม่ได้รับ  ได้รับ โปรดระบุ 

  1) ความช่วยเหลือเรื่อง.............................................................................. 

  2) ความช่วยเหลือเรื่อง.............................................................................. 

  3) ความช่วยเหลือเรื่อง............................................................................... 

 2.2 ข้อมูลอาชีพ รายได้ และการมีงานทำในป�จจุบัน 

  2.2.1 ข้อมูลด้านอาชีพและรายได้ (ของกลุ่มเป้าหมาย) 

 1.อาชีพหลัก คือ .......................................... รายได้เฉลี่ยประมาณ.............................บาท/คน/เดือน   

 2.อาชีพเสริม คือ .......................................... รายได้เฉลี่ยประมาณ.............................บาท/คน/เดือน   

 รวมรายได้ท้ังหมด...............................บาท/คน/เดือน รวมรายจ่ายท้ังหมด..........................บาท/คน/เดือน   

 ยอดคงเหลือ(สุทธิ).....................................บาท/คน/เดือน    

 2.3 ท่านต้องการฝ�กทักษะอาชีพในด้านใดบ้าง  

  1. ทักษะ/อาชีพ.............................................................................................................  

  2. ทักษะ/อาชีพ.............................................................................................................   

3. ข้อมูลครัวเรือน 

 สมาชิกในครัวเรือน ท้ังหมดจำนวน..........................คน  

 เป�นผู้พิการ/ทุพพลภาพ (ไม่นับรวมของตนเอง) ...........................คน  

เป�นผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 60 ป�ข้ึนไป) (ไม่นับรวมของตนเอง) .............................. คน 

 สมาชิกท่ีประกอบอาชีพได้ในครัวเรือน (ไม่นับรวมของตนเอง)......................................คน  

 รายได้รวมท้ังหมดของครอบครัว (ไม่นับรวมของตนเอง) ...............................................บาท/เดือน  

 ท่านมีบุตรธิดาอยู่ในวัยเรียนหรือไม่ (ช่วงอายุ 0-15)  มี  ไม่มี  

 บุตรอายุช่วง 0-15 ป� จำนวน ........................... คน  บุตรอายุช่วง 15 – 25 ป� จำนวน ................ คน   

1. คนท่ี 1 อายุ......................ป�  

  กำลังศึกษาระดับ...............................  ไม่ได้เรียนหนังสือ เพราะ................................. 

2. คนท่ี 2 อายุ......................ป�  

  กำลังศึกษาระดับ...............................  ไม่ได้เรียนหนังสือ เพราะ................................. 

3. คนท่ี 3 อายุ......................ป�  

  กำลังศึกษาระดับ...............................  ไม่ไดเ้รียนหนังสือ เพราะ................................. 
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4. การรับรองข้อมูลและการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป�นความจริง และยินยอมให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา (กสศ.) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ หรือสนับสนุน

เงินและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ 

นำไปสู่การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมถึงเพื่อการดำเนินงานอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 

แห่ง พ.ร.บ. กสศ. พ.ศ. 2561 และให้ กสศ. ใช้หรือเป�ดเผยข้อมูลนี้แก่ภาคีร่วมดำเนินงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม ได้ด้วย ท้ังนี้ เป�นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ. 

การรับรองข้อมูลโดย 

  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญงาน หรือระดับ 

      ชำนาญการ หรือเทียบเท่า) 

  ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือ สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ........................................................... 

 ข้าพเจ้า................................................................................................................................อายุ................ป� 

เลขประจำตัวประชาชน....................................................... ตำแหน่ง ................................................................                                

  ขอรับรองว่าเจ้าของข้อมูลมีสภาพความเป�นอยู่ท่ีเชื่อได้ว่าเป�นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาสจริง 

  ไม่ขอรับรอง เนื่องจาก...................................................................................................................................
  

 ลงชื่อ……………………………………………………..…ผู้รับรองข้อมูล  

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

ข้าพเจ้า...................................................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยพัฒนาอาชีพ 

ชื่อหน่วยงาน…………................................................................................................................................................. 

 ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป�นข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายจริง 

 

 ลงชื่อ……………………………………………………..…ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

หมายเหตุ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการบริหารจัดการ สร้างความร่วมมือ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้

โครงการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป�นฐาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เท่านั้น กรณีมีข้อ

สงสัยติดต่อได้ท่ี โทรศัพท์ 02-079-5475 กด 3 หรือ มือถือ 065-969-1364 

 ลงชื่อ……………………………………………………..…สมาชิกเจ้าของข้อมูล 

        (……………....…………………………………….) 

         วันท่ี………........…………………….. 
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กรณีกลุ่มเป้าหมายเป�นผู้พิการ (กรุณากรอกข้อมูลเพ่ิมเติม) 

ประเภทความพิการ 

      ความพิการด้านสายตา                                ความพิการทางการได้ยิน 

      ความพิการทางการเคลื่อนไหว (แขน ขา)     ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

      ความพิการทางสติป�ญญา        ความพิการทางการเรียนรู้ (ออทิสติก) 

              อ่ืน ๆ กรุณาระบุ............................................................   

ท่านพิการมาเป�นระยะเวลาก่ีป� 

      พิการแต่กำเนิด        1 - 5 ป� 

      6 - 10 ป�         11 - 15 ป� 

      16 -20 ป�          มากกว่า 20 ป� 

สาเหตุของความพิการ 

      โดยกำเนิด 

      จากอุบัติเหตุ 

      จากอุบัติเหตุในการเดินทางโดยพาหนะทางบก  ทางเรือ  และทางอากาศ 

      จากอุบัติเหตุในการทำงาน 

      จากความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บ / จากโรคเรื้อรัง 

      อ่ืนๆ............................................................................. 
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หลักเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าข่ายจะได้รับความช่วยเหลือ 

1. ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1.1 อายุ 15 ป�บริบูรณ์ข้ึนไป 

1.2 ไม่ได้ศึกษา หรือการศึกษาต่ำกว่า หรือเทียบเท่าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาป�ท่ี 6)  

1.3 รายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 6,500 ต่อเดือน  

* โดยต้องมีการรับรองรายได้และข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐในตำบลท่ีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในพ้ืนท่ี 

เช่น ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญงาน หรือระดับชำนาญการ 

หรือเทียบเท่า) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถ่ิน ฯลฯ 

2. ผู้ท่ีด้อยโอกาส โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  

2.1 อายุ 15 ป�บริบูรณ์ข้ึนไป  

ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู ้ประสบป�ญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพื้นที่ความไม่สงบ หรือขาด

โอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ หรือสมควรได้รับการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม ตลอดจนประสบ

ป�ญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น รวมถึง

การด้อยโอกาสลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศ

กำหนดเพ่ิมเติม โดยมีลักษณะ/ประเภท ตามเอกสารแนบท้าย 
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ลักษณะ/ประเภทผู้ด้อยโอกาส เช่น 

ลักษณะ/ประเภท เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา 

1. ผู้เร่ร่อน หมายถึง ผู ้ที ่ไม่มีที ่อยู ่อาศัยพักพิงเป�นหลัก

แหล ่งแน ่นอน ดำรงช ีว ิตอย ู ่อย ่างไร ้ท ิศทางขาด

ป�จจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เสี่ยงต่อการประสบภัย

อันตรายและเป�นป�ญหาสังคม 

 หลักฐานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 หลักฐานที ่บ ่งช ี ้ถ ึงการไม ่ได้ร ับโอกาสทาง

การศึกษาท่ีเสมอภาคกับผู้อ่ืน 

2. เด ็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและ

เยาวชนหรือผู้ต้องขังในทัณฑสถาน หมายถึง ผู้ที่กระทำ

ผิดและถูกควบคุมตามกฎหมาย ตลอดถึงเด็กหญิงท่ี

ตั้งครรภ์นอกสมรส ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดป�ญหาต่าง 

ๆ เช่น การทำแท้ง การฆ่าตัวตาย การทอดท้ิงทารก  

 หลักฐานจากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 

 หลักฐานที ่บ ่งช ี ้ถ ึงการไม ่ได้ร ับโอกาสทาง

การศึกษาท่ีเสมอภาคกับผู้อ่ืน 

3. ผู้พ้นโทษ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยจากเรือนจำ

หรือทัณฑสถาน ได้รับการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ

จำคุก อภัยโทษ และได้รับการปลดปล่อยเมื่อจำคุกครบ

กำหนดตามคำพิพากษาของศาล รวมทั้งผู้พ้นจากการคุม

ประพฤติ ผู ้พ้นจากการฟ� �นฟูสมรรถภาพผู ้ต ิดยาเสพ

ติดตามพระราชบัญญัติฟ� �นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

พ.ศ. 2545 

 เอกสารรับรองการพ้นโทษ 

 หลักฐานที ่บ ่งช ี ้ถ ึงการไม ่ได้ร ับโอกาสทาง

การศึกษาท่ีเสมอภาคกับผู้อ่ืน 

4. ผู ้ต ิดเช ื ้อ HIV ผู ้ป ่วยเอดส์ และครอบคร ัวผ ู ้ ได ้รับ

ผลกระทบ 

 ผู้ติดเชื้อ HIV หมายถึง บุคคลที่มีกลุ่มอาการของโรคท่ี

เกิดกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมหรือบกพร่อง 

ซ่ึงเกิดข้ึนมาภายหลังไม่ได้เป�นมาแต่กำเนิด โดยมีสาเหตุ

มาจากเชื้อไวรัส Human Immune Deficiency Virus 

 ผู ้ป่วยเอดส์ หมายถึง ผู ้ได้รับเชื้อเอดส์แล้ว และเม่ือ

ร่างกายอ่อนแอ ระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน

ของร่างกาย เกิดการติดเชื้อโรคอ่ืน ๆ ได้ง่าย 

 ผู ้ได้รับผลกระทบจากผู้ติดเชื ้อ HIV และผู ้ป่วยเอดส์ 

หมายถึง ครอบครัวของผู้ติดเชื้อ HIV และ ผู้ป่วยเอดส์ 

 ใบรับรองแพทย์ ระบุว่าเป�นผู้ติดเชื้อ HIV หรือ

เป�นครอบครัวของผู้ติดเชื้อ HIV (ระบุชื่อและ

ความสัมพันธ์ในใบรับรองแพทย์) 

 หลักฐานที ่บ ่งช ี ้ถ ึงการไม ่ได้ร ับโอกาสทาง

การศึกษาท่ีเสมอภาคกับผู้อ่ืน 

5. คนพิการ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสีย

การเห็นตั ้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท ซ่ึง

แบ่งเป�น 2 ประเภทดังนี้ 

 บัตรประจำตัวคนพิการ (ท่ียังไม่หมดอายุ) 

 หลักฐานที ่บ ่งช ี ้ถ ึงการไม ่ได้ร ับโอกาสทาง

การศึกษาท่ีเสมอภาคกับผู้อ่ืน 

เอกสารแนบท้าย 
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ลักษณะ/ประเภท เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา 

 คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้อง

ใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียง หากตรวจวัดความชัดของสายตา

ข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ 6 ส่วน 60 (6/60) หรือ 

20 ส่วน 200 (20/200) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง 

 คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แต่ยัง

สามารถอ ่านอ ักษรต ัวพ ิมพ ์ขยายใหญ่ด ้วยอ ุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 

หากวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื ่อแก้ไขแล้วอยู่ใน

ระดับ 6 ส่วน 18 (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 (20/70) 

บุคคลที ่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลท่ี

สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก ซ่ึง

แบ่งเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 

 คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจน

ไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่

หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟ�ง ซ่ึงโดยท่ัวไปหากตรวจการได้ยิน

จะมีการสูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบลข้ึนไป 

 คนหูตึง หมายถึง บุคคลที ่มีการได้ยินเหลืออยู ่เพียง

พอที่จะได้ยินการพูดผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่

เครื่องช่วยฟ�ง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสีย

การได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติป�ญญา ได้แก่ บุคคลที่มี

ความจำกัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning) 

ในป�จจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทาง

สติป�ญญาต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ ร่วมกับ

ความจำกัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะ

จาก 20 ทักษะ ได้แก่ การสื ่อความหมาย การดูแล

ตนเอง การดำรงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/การ

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การ

ร ู ้ จ ักด ูแลควบค ุมตนเอง การนำความร ู ้มาใช ้ ใน

ชีวิตประจำวัน การทำงาน การใช้เวลาว่าง การรักษา

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการ

ดังกล่าวก่อนอายุ 18 ป� 
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บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 

หรือสุขภาพ ซ่ึงแบ่งเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 

 บ ุคคล ท่ีม ีความบกพร ่องทางร ่ า งกาย หร ือการ

เคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วนหรือขาด

หายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการ

เคลื่อนไหวความบกพร่องดังกล่าว อาจเกิดจากโรคทาง

ระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การ

ไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ 

 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มี

ความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรคประจำตัวซึ่งจำเป�นต้อง

ได้ร ับการรักษาอย่างต่อเนื ่อง และเป�นอุปสรรคต่อ

การศึกษา ซึ ่งมีผลทำให้เกิดความจำเป�นต้องได้รับ

การศึกษาพิเศษ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มี

ความผิดปกติในการทำงานของสมองบางส่วนท่ีแสดงถึง

ความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ท่ีอาจเกิดข้ึนเฉพาะ

ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การ

อ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ใน

ด้านท่ีบกพร่องได้ท้ังท่ีมีระดับสติป�ญญาปกติ 

บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคล

ท่ีมีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ 

อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลท่ีมี

ความบกพร่องในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด 

การ เข ี ยนหร ือระบบส ัญล ักษณ ์ อ่ืนท ี ่ ใช ้ ในการ

ติดต่อสื่อสาร ซ่ึงอาจเก่ียวกับรูปแบบ เนื้อหาและหน้าท่ี

ของภาษา 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ได้แก่ 

บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเป�นอย่างมาก 

และป�ญหาทางพฤติกรรมนั้นเป�นไปอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง

เป�นผลจาก ความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจ

หรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิดเช่น 

โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม เป�นต้น 
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บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการ

ทำงานของสมองบางส่วนซึ่งส่งผลต่อความบกพร่องทาง

พัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคม และมีข้อจำกัดด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจ

จำกัดเฉพาะเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่ง โดยความผิดปกตินั้น

ค้นพบได้ก่อนอายุ 30 เดือน 

บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือ

ความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน 

*ประเภทความด้อยโอกาส อ้างอิงจากคำจำกัดความของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย ์

 


