
 
 

เกณฑ์การรับใบประกาศนียบัตรกลุ่มฟลอร์ไทม์ไทยแลนด ์ 

ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีแสดงการเข้าร่วมเรียนรู้ การสรุปบทเรียน และการลงมือท าฟลอร์ไทม์ได้จริง  
 

ระดับพื้นฐาน (เทียบเท่า ICDL Basic DIRFloortime® Certificate) 

1. เข้าร่วมอบรมโดย รศ.พ.ญ. กิ่งแก้ว ปาจรีย์ หรือวิทยากรของกลุ่มฟลอร์ไทม์ไทยแลนด์  
ในหัวข้อต่อไปนี้   
ก. หลักการและแผนที่น าทาง  
ข. การสร้างสัมพันธภาพท่ีแน่นแฟ้น  
ค. ความพร้อมเรื่องการเข้าโรงเรียน  

รวมท้ังหมด 18 ชั่วโมง  

และได้ส่งสรุปบทเรียนเป็นรายงานท่ีมีความยาวไม่ต่ ากว่า 1 หน้ากระดาษ A4 อย่างน้อย
สองในสามครั้ง 

2. ส่งคลิบการท าฟลอร์ไทม์ส าหรับพัฒนาการขั้น 1-4 อย่างน้อย 2 คลิบ จากเด็ก 2 คน  
โดยคลิบจะได้รับการพิจารณ ก็ต่อเมื่อคลิบนั้นผ่านความเห็นชอบจากวิทยากรระดับ 
Advanced ของกลุ่ม โดยการพิจารณาแต่ละครั้ง ผู้ขอรับการประเมินจะต้องช าระค่า
ด าเนินการคลิบละ 500 บาท   

- หากคลิบนั้นผ่านการประเมิน ผู้ส่งคลิบจะได้รับค าแนะน าให้เตรียมท าค า
บรรยายประกอบคลิบตามแนวทางของ ICDL ต่อไป 

- หากคลิบนั้นยังไม่ผ่านการประเมิน ผู้ส่งจะได้รับค าแนะน าประเด็นท่ีต้องไป
พัฒนา ก่อนจะส่งคลิบถัดไป 

พึงระลึกว่า ขั้นตอนนี้ถือเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ บางท่านอาจจะส่ง
หลายครั้งกว่าจะผ่านการประเมิน     

ผู้ท่ีขอรับการประเมินส่งคลิบท่ีสามารถแสดงทักษะการท าฟลอร์ไทม์ระดับ 1-4  พร้อม
ค าอธิบายท่ีถูกต้อง จ านวน 1 คลิบ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองทักษะระดับพื้นฐาน
จากกลุ่มฟลอร์ไทม์ไทยแลนด์ ได้เข้าร่วมเรียนรู้ในกลุ่ม facebook และได้มีชื่อในท าเนียบ
นักบ าบัดฟลอร์ไทม์ ใน www.floortimethailand.com และได้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการประจ าปี ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม  

http://www.floortimethailand.com/


 

ระดับช านาญ (เทียบเท่า ICDL Proficient DIRFloortime® Certificate) 

1. ได้รับประกาศนียบัตรรับรองทักษะระดับพื้นฐานจากกลุ่มฟลอร์ไทม์ไทยแลนด์ ระดับ 
Basic DIRFloortime® Certificate  

2. เขา้ร่วมอบรมโดย รศ.พ.ญ. กิ่งแก้ว ปาจรีย์ หรือวิทยากรของกลุ่มฟลอร์ไทม์ไทยแลนด์  
ในหัวข้อต่อไปนี้ อย่างน้อย 4 ใน 6 เรื่อง  
ก. การแก้ปัญหาพฤติกรรม หรือการพัฒนาอารมณ์โกรธ  
ข. การแก้ปัญหาความกลัวและกังวล  
ค. การประสานเสริมกิจกรรม SI และ ฟลอร์ไทม์  
ง. การสื่อสารด้วยภาษากายและภาษาพูด  
จ. กับดักหลุมพรางของการพัฒนาเด็กออทิสติก  
ฉ. การใช้ DIR Floortime พัฒนาเด็กกลุ่มอื่น  

 รวมท้ังหมดอย่างน้อย 24 ชั่วโมง  

และได้ส่งสรุปบทเรียนเป็นรายงานท่ีมีความยาวไม่ต่ ากว่า 1 หน้ากระดาษ A4 อย่างน้อย
สามในสีค่รั้ง 

3. ส่งคลิบการท าฟลอร์ไทม์ส าหรับพัฒนาการขั้น 5-6 อย่างน้อย 4 คลิบ จากเด็ก 4 คน 
โดยคลิบจะได้รับการพิจารณา ก็ต่อเมื่อคลิบนั้นผ่านความเห็นชอบจากวิทยากรระดับ 
Advanced ของกลุ่ม โดยการพิจารณาแต่ละครั้ง ผู้ขอรับการประเมินจะต้องช าระค่า
ด าเนินการคลิบละ 500 บาท  

- หากคลิบนั้นผ่านการประเมิน ผู้ส่งคลิบจะได้รับค าแนะน าให้เตรียมท าค า
บรรยายประกอบคลิบตามแนวทางของ ICDL ต่อไป 

- หากคลิบนั้นยังไม่ผ่านการประเมิน ผู้ส่งจะได้รับค าแนะน าประเด็นท่ีต้องไป
พัฒนา ก่อนจะส่งคลิบถัดไป 

พึงระลึกว่า ขั้นตอนนี้ถือเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ บางท่านอาจจะต้องส่ง
หลายครั้งกว่าจะผ่านการประเมิน     

ผู้ท่ีขอรับการประเมินส่งคลิบท่ีสามารถแสดงทักษะการท าฟลอร์ไทม์ระดับ 5-6 พร้อม
ค าอธิบายท่ีถูกต้อง จ านวน 2 คลิบ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองทักษะระดับช านาญ
จากกลุ่มฟลอร์ไทม์ไทยแลนด์ 

 
 



 ระดับเชี่ยวชาญ (เทียบเท่า ICDL Advanced DIRFloortime® Certificate) 

1. ได้รับประกาศนียบัตรรับรองทักษะระดับช านาญจากกลุ่มฟลอร์ไทม์ไทยแลนด์ ระดับ
Proficient DIRFloortime® Certificate  

2. เข้าร่วมการสอนแสดง หรือ การท ากลุ่มผู้ปกครอง หรือ การดูแลเด็กและครอบครัวท่ี
คลินิคของวิทยากรฟลอร์ไทม์ระดับ Advanced ขึ้นไป อย่างน้อย 10 วัน  

3. เข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปี อย่างน้อย 2 ครั้ง  
4. ส่งคลิบการท าฟลอร์ไทม์อย่างน้อย 6 คลิบ จากเด็ก 6 คน โดยในแต่ละคลิบจะต้องแสดง

ให้เห็นทักษะการอ่านลักษณะและความรู้สึกของผู้ปกครองหรือนักบ าบัดอื่นท่ีมาร่วม
สังเกตการณ์ ซึ่งหมายถึงทักษะการสลับความสนใจไปมาระหว่างการท าฟลอร์ไทม์กับเด็ก 
กับการแนะน าและท างานอารมณ์กับผู้ท่ีก าลังสอนแสดงได้ด้วย     
 

ท้ังนี้ คลิบจะได้รับการพิจารณาเพ่ือขอรับใบรับรอง ก็ต่อเมื่อคลิบนั้นผ่านความเห็นชอบ
จากวิทยากรระดับ advanced ของกลุ่ม โดยการพิจารณาแต่ละครั้ง ผู้ขอรับการประเมิน
จะต้องช าระค่าด าเนินการคลิบละ 500 บาท  

- หากคลิบนั้นผ่านการประเมิน ผู้ส่งคลิบจะได้รับค าแนะน าให้เตรียมท าค า
บรรยายประกอบคลิบตามแนวทางของ ICDL ต่อไป 

- หากคลิบนั้นยังไม่ผ่านการประเมิน ผู้ส่งจะได้รับค าแนะน าประเด็นท่ีต้องไป
พัฒนา ก่อนจะส่งคลิบถัดไป 

 

พึงระลึกว่า ขั้นตอนนี้ถือเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ บางท่านอาจจะต้องส่ง
หลายครั้งกว่าจะผ่านการประเมิน 

 

ผู้ท่ีขอรับการประเมินผู้สามารถส่งคลิบท่ีสามารถแสดงทักษะการท าฟลอร์ไทม์กับเด็กและ
การแนะน าและปรับแก้เทคนิคของผู้ใหญ่ (coaching) โดยค านึงถึงลักษณะจ าเพาะของ
ผู้ใหญ่แต่ละบุคลล พร้อมค าอธิบายที่ถูกต้อง จ านวน  3 คลิบ จะได้รับประกาศนียบัตร
รับรองทักษะระดับเชี่ยวชาญจากกลุ่มฟลอร์ไทม์ไทยแลนด์  
 

อนึ่ง พึงระลึกว่า ประกาศนียบัตรนี้ไม่สามารถใช้ทดแทนใบรับรองวิชาชีพใดที่บุคคล
หนึ่ง ๆ ต้องใช้ประกอบการท างานของตนได้   

 

รศ.พ.ญ.กิ่งแก้ว ปาจรีย์ 
Expert DIRFloortime® Practitioner, 

ICDL Training Leader  
28/1/2563 


