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ค ำน ำ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)                       
พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา ๑๐ ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน                   
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย”และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ ก าหนด                    
ให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต  
พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ                     
ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น และให้ได้รับการศึกษา                            
ที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 

เพ่ือเป็นการสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕บทบาทหน้าที่และกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการดังกล่าวส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการทบทวนแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการพัฒนาศักยภาพส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษาของ               
ศูนย์การศึกษาพิเศษ และเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑                     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีการพัฒนาให้มีโปรแกรม
การพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘                                
เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะการเรียนรู้ 
๔ กลุ่มทักษะ ประกอบด้วย กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวันกลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม                       
กลุ่มทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต และกลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อม             
ที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นต่อไปสามารถเรียนรู้และช่วยเหลือตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                         
บนพื้นฐานความเชื่อท่ีว่าคนพิการทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 

ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนภาคเอกชน ซึ่งช่วยให้การพัฒนาแนวทางการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ฉบับนี้                   
มีความสมบูรณ์ เหมาะสม สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้                  
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความต้องการจ าเป็นของเด็กแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง มีพัฒนาการที่ดี
เต็มตามศักยภาพ และเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และเป็นอนาคตของชาติต่อไป 

 
 

         (นายอ านาจ  วิชยานุวัติ) 
         ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

         ....... / ........... / .......... 
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บทท่ี ๑  

แนวคิดและหลักการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต 
ส าหรับเด็กทีม่ีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

 
๑. แนวคิดการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนาชาติ การจัดการศึกษาส าหรับ       
คนพิการมีปรัชญา แนวคิดเช่นเดียวกับคนทั่วไปโดยมีเป้าหมายสูงสุดให้คนพิการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองสูงสุด มีความเข้าใจ ยอมรับตนเอง มีความเชื่อมั่นช่วยตนเองได้ และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมการที่คนพิการจะประสบความส าเร็จและมีคุณลักษณะดังกล่าว       
การจัดการศึกษาจะต้องน าเป้าหมายและวิธีการที่คนพิการในวัยผู้ใหญ่ต้องเผชิญมาศึกษาเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ที่ท าให้ เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในวัยเรียนได้รับการจัด
โปรแกรมที่สัมพันธ์กับสภาพการด าเนินชีวิตและน าไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะข้างต้น สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและ            
การเรียนการสอนที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนและความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมดังข้อบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๘ ให้มีหลักสูตรสถานศึกษาต่างๆรวมทั้งหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับบุคคล
พิการต้องมีลักษณะหลากหลายทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่ งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ สาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพต้องมุ่ง
พัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิดความสามารถความดีงามและความรับผิดชอบต่อ
สังคม (ราชกิจจานุเบกษา,  ๒๕๔๒) ดังนั้นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กจึงจ าเป็นต้องมีการจัดและ
พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะการด ารงชีวิตของคนพิการ  

การที่บุคคลจะด าเนินชีวิตของตนในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้ 
ความสามารถในการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ในด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณแสวงหาความรู้
และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น การอยู่ร่วมกันใน
สังคม การปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต การควบคุมตนเอง การท างานและ         
การประกอบอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณลักษณะที่ดี ซึ่งคนพิการก็ต้องมีสิ่งที่กล่า วมาข้างต้น
เช่นเดียวกัน ฉะนั้น ทักษะการด ารงชีวิต หรือทักษะชีวิตจึงเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับ เด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามช่วงวัย ไรท์ (Wright,  1980) ได้นิยาม          
การด ารงชีวิตอิสระหรือทักษะชีวิตของคนพิการว่าหมายถึงความสามารถของคนพิการในการปฏิบัติ
กิจกรรมการดูแลตนเอง เข้าร่วมในกระบวนการของการจัดการควบคุมตนเองในสภาพแวดล้อมที่มี
ข้อจ ากัดน้อยที่สุด ดัทตาและกันดู (Dutta & Kundu,  2006) ได้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าการด ารงชีวิต
เป็นทัศนคติ การเคลื่อนไหวทางความคิด การเมืองและสังคมของมิติต่าง ๆ ของโลก และได้ชี้ให้เห็นว่า



๒ 
 

ปรัชญาการด ารงชีวิตอิสระอยู่บนพ้ืนฐานของการยอมรับให้เกียรติต่อสิทธิ โอกาสที่เท่าเทียมกันของ   
คนพิการการเสริมพลังและการยอมรับนับถือตนเองของคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า     
คนพิการเป็นผู้ที่รู้เรื่องชีวิตของตนเองดีและมีสิทธิ์ที่จะแสดงการควบคุมชีวิตของตนเองได้เต็มที่ ซึ่งโน
เสคและรัทสกา (Nosek,  1997;  Ratzka,  1997) ได้เน้นย้ าว่าเป็นการสร้างหลักประกันว่าคนพิการ 
มีสิทธิและทางเลือกอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับเพ่ือนร่วมชุมชนและสังคม   

จากแนวคิดที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นสิทธิของบุคคลในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะต่าง ๆ ในการควบคุมตนเอง
และสร้างการยอมรับนับถือตนเอง มีโอกาสส าหรับการด าเนินชีวิตและมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
คุณค่าในสังคม โดยประยุกต์หลักการจัดการศึกษาพิเศษมาใช้พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษซึ่ง (ผดุง  อารยะวิญญู,  ๒๕๔๒,  ;  ศรียา นิยมธรรม,  ๒๕๔๖) ได้กล่าวอย่าง
ชัดเจนถึงแนวคิดหลักการการจัดการศึกษาพิเศษดังนี้ 

๑) ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับบริการทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็น       
คนพิการ หรือคนปกติ เมื่อรัฐจัดการศึกษาให้แก่เด็กปกติแล้ว ก็ควรจัดการศึกษาให้แก่ เด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษด้วยหากเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษไม่สามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษา
ที่รัฐจัดให้เด็กปกติได้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะจัดการศึกษาให้สนองต่อความต้องการของ เด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

๒) เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษควรได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการบ าบัด การฟื้นฟู
สมรรถภาพทุกด้านโดยเร็วที่สุด ในทันทีที่ทราบว่าเด็กมีความต้องการพิเศษ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียม
เด็กให้พร้อมที่จะเรียนต่อไป และมีพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ 

๓) การจัดการศึกษาพิเศษควรค านึ งถึงการอยู่ ร่วมสังคมกับคนปกติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเรียนการสอนเด็กเหล่านี้จึงควรให้เรียนร่วมกับเด็กปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้เว้น
แต่เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษผู้นั้นมีสภาพความพิการหรือความบกพร่องในขั้นรุนแรง จนไม่
อาจเรียนร่วมได้ อย่างไรก็ตาม ควรให้เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้สัมผัสกับสังคมปกติ  

๔) การศึกษาพิเศษควรมุ่งให้เด็กมีความเข้าใจยอมรับตนเอง มีความเชื่อมั่นและมุ่งให้
ช่วยตนเองได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

๕) การศึกษาพิเศษ ควรจัดท าอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการพิเศษของเด็ก และควร
เน้นถึงเรื่องอาชีพด้วย 

 

๒. หลักการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

การพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีหลักการ
เช่นเดียวกับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตของเด็กทั่วไปตามหลักการจัดการศึกษาพิเศษ ดังนี้  
(Wehman &  Kregel,  2003) 



๓ 
 

๑) การจัดการศึกษาต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพความเสียเปรียบของเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภท โดยใช้แนวการศึกษาของเด็กปกติ 

๒) การพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตต้องจัดควบคู่กับการฟ้ืนฟูบ าบัดทุกด้าน และควร
จัดเป็นโปรแกรมเป็นรายบุคคล ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางอย่าง อาจจัดเป็นกลุ่มเล็ก
ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องหรือมีความต้องการคล้ายคลึงกัน และอยู่ในระดับความสามารถที่
ใกล้เคียงกัน 

๓) การจัดโปรแกรมการสอนทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษควรเน้นที่ความสามารถของเด็ก และให้เด็กมีโอกาสได้ประสบความส าเร็จมากกว่าที่จะค านึง
ความพิการ หรือความบกพร่อง เพ่ือท าให้เด็กมีความมั่นใจว่าแม้ตนจะมีความบกพร่อง แต่ก็ยังมี
ความสามารถบางอย่างเท่ากับหรือดีกว่าคนปกติ ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น 

๔) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดให้ใกล้เคียงและสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ของการด ารงชีวิตของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละคนเพ่ือการน าไปใช้ได้จริงทั้งใน
สภาพแวดล้อมของตนและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม 

นอกจากนี้ เวห์ แมนและเครเกล (Wehman & Kregel, 2003) ได้ เสนอหลักการ          
ในการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษไว้ดังนี้ 

๑) การพัฒนาและการใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับสภาพการด ารงชีวิตส าหรับผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องปานกลางและรุนแรงนั้น ผู้สอนต้องเข้าใจผู้เรียนโดยตลอด ทั้งในด้านความสามารถ 
ความส าเร็จ การสนับสนุนความต้องการจ าเป็น เช่นเดียวกับความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะที่ต้องการปฏิบัติ
ในบ้าน โรงเรียน การจ้างงาน และสภาพแวดล้อมในชุมชน  

๒) การเรียนการสอนต้องเป็นรายบุคคล ที่สนองความต้องการจ าเป็นและความชอบของ
ผู้เรียนแต่ละคน การท างานกับผู้เรียนและครอบครัวในการเลือกเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่มี
ความสัมพันธ์กับผู้ เรียนจะท าให้ผู้ เรียนปฏิบัติได้อย่างเป็นอิสระในชุมชน ท้องถิ่นและส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียนได้ควบคุมและชี้น าชีวิตของตนเอง กลวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะและน าทักษะจ าเป็นไปใช้ผลวิจัยและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี     
ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ ชี้น าชุดการปฏิบัติที่ดีต่างๆในวิธีการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนพิการ 

๓) การก าหนดเป้าหมายการเรียนการสอนควรพิจารณาโดยการวิเคราะห์การจ้างงาน 
๔) ในการสอนทักษะการด ารงชีวิต ครูผู้สอนต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 

ความเป็นอยู่ ชุมชน และสันทนาการที่จะต้องเผชิญทั้งในและนอกโรงเรียน 
๕) งานที่ ได้ก าหนดไว้ในโปรแกรมควรมีการจัดกลุ่มและสอนด้วยกันในลักษณะ     

บูรณาการดีกว่าที่จะสอนในเพียงทักษะใดทักษะหนึ่ง 
๖) การเรียนการสอนไม่ควรเป็นการเตรียมผู้เรียนให้ปฏิบัติทักษะในสถานการณ์เดียว  

แต่ควรให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้กับความสามารถใหม่กับสภาพแวดล้อมใหม่ในชุมชนของตน 



๔ 
 

๗) การเรียนการสอนควรเกิดข้ึนในสถานการณ์หรือบริบทที่ผู้เรียนได้น าทักษะที่ได้เรียนรู้
เหล่านั้นไปใช้ได้จริง 

 

๓. กระบวนการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

              การพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นกระบวนการ         
ที่ต่อเนื่องระยะยาวที่สัมพันธ์กับช่วงวัยและสภาพแวดล้อมของบุคคล กระบวนการจัดการศึกษา                   
จึงให้ความส าคัญกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละคนและครอบครัว สภาพแวดล้อมหลัก            
ที่เด็ก ใช้ชีวิตอยู่เพ่ือน ามาก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดสื่อ 
อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนให้ เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษพัฒนาทักษะ                
ต่ าง ๆ  ที่ จ าเป็ นส าหรับการด ารงชีวิต  ซึ่ งเน้น ให้ บุ คคลเป็นศูนย์กลาง  (person-centered)             
โดยให้ความส าคัญกับความต้องการจ าเป็นของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและครอบครัว  
(ความต้องการ ความฝัน ความหวัง)  เพ่ือน ามาจัดล าดับความส าคัญในการเลือกทักษะและเนื้อหา                  
ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม บริการ สิ่ งสนับสนุนต่าง ๆ ส าหรับออกแบบโปรแกรม ดังนั้น                          
ในการวางแผนเพ่ือออกแบบโปรแกรมให้ตรงกับสภาพ เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ครอบครัว
และผู้ เกี่ยวข้องจึงมีบทบาทส าคัญที่จะให้ข้อมูล และชี้น าแก่ครูหรือผู้ดูแลในการใช้เครื่องมือ                         
วิธีการประเมิน ส าหรับการออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอน ซึ่งในที่นี้เสนอแนะให้ครูผู้สอน                  
ได้ด าเนินการตามกระบวนการดังนี้ 



๕ 
 

แผนภาพที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

ขั้นตอนที่ ๑ รวบรวมข้อมูลผู้เรียนเพ่ือศึกษาความสามารถพ้ืนฐาน ผู้สอน/ผู้ดูแลรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบ ความสามารถ ความหวังของผู้เรียนโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง สังเกต
พฤติกรรมการเล่น การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  การสื่อสาร รวมถึงพฤติกรรมอ่ืน ๆ และประเมิน
ความสามารถที่มีความเฉพาะเจาะจงในด้านต่างๆ ของทักษะการด ารงชีวิต เช่น การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน การพักผ่อน การใช้เวลาว่าง การท างานในบ้าน การเดินทางในชุมชน การปฏิบัติตนในสังคม 
การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ การใช้จ่ายเงิน การจัดการเงิน การแก้ปัญหา การร่วมกิจกรรม    
ในชุมชน เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้สอนสามารถสร้างขึ้นเองหรือใช้เครื่องมือมาตรฐานที่
ผ่านการศึกษามาอย่างเป็นระบบการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ        
ซึ่งผู้รับผิดชอบคือครู ผู้ปกครอง นักวิชาชีพ ผู้เกี่ยวข้องจะท างานร่วมกันและต้องให้เวลา จัดสื่อ
อุปกรณ์ในสถานการณ์ และจัดสิ่งสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรม 

 
 
 
 

๑. รวบรวมข้อมูลผู้เรียนเพ่ือศึกษาความสามารถพ้ืนฐาน 

 

๒. คัดเลือกทักษะย่อย/หัวข้อและจัดล าดับความส าคัญ 

  

๓. ออกแบบและจัดท าโปรแกรมการเรียนการสอน 

  

๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  

๕. ประเมินผลและรายงานผล 

  
ด าเนินการต่อ/เข้า

โปรแกรมใหม่ 

 

 

  

  

ปรับ 

ปรับ 

ไม่บรรลุ 
บรรลุ 



๖ 
 

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
แบบประเมินก่อนการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ช่วงวัย ๐ – ๓ ปี 
ค าชี้แจง แบบประเมินชุดนี้มุ่งให้ครู ผู้ปกครองได้ใช้ประเมินความสามารถของนักเรียน

หรือบุตรของตนในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในการด ารงชีวิตเพ่ือน ามาระบุเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ
การวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับการด ารงชีวิต
จริง ดังนั้นการจัดสถานการณ์จึงเป็นทั้งการจ าลองสถานการณ์ การจัดบทบาทสมมติ การปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงในสถานที่ต่าง ๆที่สอดคล้องกับอายุจริงของผู้เรียนและสภาพแวดล้อม เพ่ือให้           
ผู้ประเมินมีข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ความต้องการในทักษะย่อยที่ก่อรูปเป็นทักษะที่ซับซ้อนในชีวิต
ทั้งการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การพักผ่อน การใช้เวลาว่าง การท างานในบ้าน การเดินทางในชุมชน 
การปฏิบัติตนในสังคม การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ การใช้จ่ายเงิน การจัดการเงิน การแก้ปัญหา 
การร่วมกิจกรรมในชุมชน การประเมินใช้เกณฑ์ดังนี้ 

- สามารถท าได้เอง 
- พยายามท า แต่ท าไม่ได้ 
- ท าได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ 
- ท าได้แต่ไม่ท า 
- ไม่มีโอกาสได้ท า 

วิธีการ： ให้ครู/ผู้ปกครอง เขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของนักเรียน
พร้อมทั้งบันทึกลักษณะการปฏิบัติของนักเรียน 
 

กลุ่มทกัษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 

ทักษะ ทักษะย่อย 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล  

๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย      

๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย      

๓) การใช้ห้องน ้าในที่อยู่อาศัย        

๔) การใช้ห้องน ้าในที่สาธารณะ      

๕) อนามัยส่วนบุคคล      

๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ      

หมายเหตุ ผู้สอนควรเลือกประเมินทักษะย่อยให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน 



๗ 
 

ตารางที่ ๑.๑ แบบประเมินก่อนการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ช่วงวัย ๐ – ๓ ปี 
 

น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สังเกต และประเมินจากการปฏิบัติมารวบรวมเป็น
แผนภาพของผู้เรียนเพ่ือน าไปวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆทั้งในด้านความชอบ ความหวัง  ความสนใจ
และความสามารถ  ซึ่งจะได้ข้อมูลที่เป็นจุดเด่น จุดอ่อนที่เกี่ยวกับผู้เรียน ครอบครัว และชุมชนที่จะ
น ามาก าหนดเป็นเป้าหมาย และจุดประสงค์เบื้องต้นน าเพื่อไปใช้ในการด าเนินการขั้นต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๒ คัดเลือกหัวข้อและจัดล าดับความส าคัญเป็นการน าผลจากการด าเนินการ
ในขั้นตอนที่ ๑ มาคัดเลือกทักษะย่อยให้มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต
ของเด็กแต่ละคน ในการตัดสินใจเลือกทักษะใด ๆ มาจัดโปรแกรมการเรียนการสอนนั้นมักจะพิจารณา
สิ่งส าคัญในการประกันการเรียนการสอนว่าควรสอนทักษะใดบ้าง โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 
(Wehman &  Kregel,  2003) 

๑) สามารถปฏิบัติได้เหมาะกับหน้าที่  (Functionality) ในการใช้ควรได้ตอบค าถามว่า 
ทักษะหรือพฤติกรรมที่น าไปจัดการเรียนการสอนนั้นเหมาะสมที่จะให้ผู้ เรียนน าไปใช้ส าหรับ         
การด ารงชีวิตหรือไม่ ผู้เรียนจะมีโอกาสได้ใช้ทักษะนั้น ๆ ที่บ้าน ในชุมชน หรือในการท างานหรือไม่ ซึ่ง
จะน าสภาพแวดล้อมเข้ามาประกอบว่าผู้เรียนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ไหน เพ่ือจะได้พิจารณาทั้งในเรื่อง
ทักษะ/พฤติกรรมเฉพาะรวมถึงสิ่งสนับสนุนในสภาพแวดล้อมนั้น ๆจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุทักษะ ทั้งใน
การฝึกฝนไปตามล าดับตามธรรมชาติของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตที่เอ้ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการด ารงชีวิต 

๒) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ทักษะหรือพฤติกรรมที่จะสอนควรอยู่บนฐานความมี
ประสิทธิผลที่สมเหตุสมผลในการใช้เวลาที่ผู้เรียนจะบรรลุ เกณฑ์ความเป็นไปได้ถูกน าไปใช้เป็นประจ า
กับการตัดสินใจทางการศึกษาในทักษะหรือพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์มากท่ีสุดกับผู้เรียนคนนั้น ได้แก่ 

๒.๑) ส าหรับผู้เรียนในช่วงประถมศึกษา การตัดสินใจจะมุ่งไปที่การพูด รูปแบบ    
การสื่อสารทางเลือกต่าง ๆที่มักน ามาเป็นส่วนหนึ่งในความเป็นไปได้ของการเรียนการสอน 

๒.๒) ในจุดที่แน่นอนของประสบการณ์ทางการศึกษาของผู้ เรียนจ านวนมาก       
การตัดสินความเป็นไปได้ในการสอนต่อเนื่องในการอ่านค าคุ้นตากับการเน้นทักษะการอ่านที่น าไป
ปฏิบัติได ้

๒.๓) ส าหรับวัยรุ่น ความเป็นไปได้ของการสอนขับรถการใช้ขนส่งสาธารณะ         
การเตรียมอาหารส าเร็จรูป การเตรียมอาหารที่ซับซ้อน 

๓) ความชอบของนักเรียน (Student Preferences) เกณฑ์ ในข้อ ๑) และ ๒) ต้อง
น ามาพิจารณาร่วมกับความชอบ ความพึงพอใจของเด็กและครอบครัวในทักษะที่จะสอน หากเด็กที่มี



๘ 
 

ความต้องการจ าเป็นพิเศษมีโอกาสได้เลือกวัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ตนสนใจก็ควรมีการจูงใจให้
เรียนรู้ทักษะนั้น ๆ 

ขั้นตอนที่ ๓ ออกแบบและจัดท าโปรแกรมการเรียนการสอน  การออกแบบโปรแกรม
ส าหรับผู้เรียนที่มีลักษณะและความต้องการพิเศษเฉพาะตนจ าเป็นต้องจัดทักษะที่เจาะจงและ       
การสนับสนุนที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนการน าลักษณะและความต้องการของผู้เรียนเป็นวิธีที่
มีประสิทธิภาพที่สุดมาใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงานของนักเรียน การจัดสาระเนื้อหางาน และ   
การจัดการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนหลักๆในการพิจารณาโปรแกรมการเรียนการสอนดังนี้ 
(Wehman &  Kregel,  2003 : p.  40 – 44) 

 
ขั้นตอน ค าอธิบาย 

๑. พัฒนาวัตถุประสงค์ 
การเรียนการสอน 

ระบุขอบข่าย สถานการณ์และเกณฑ์การปฏิบัติ 

๒. ระบุวิธีการปฏิบัติงาน ก าหนดวิธีที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากท่ีสุด 

๓. จัดท าการวิเคราะห์งาน ระบุข้ันตอนที่เกี่ยวข้องในงาน ท างานนั้นให้สมบูรณ์ 
๔. พิจารณารูปแบบ 
ของโปรแกรม 

เลือกการน าเสนองานทั้งท่ีเป็นการฝึกแบบลูกโซ่ย้อนกลับ  
ฝึกแบบลูกโซ่ และการน าเสนองานทั้งหมด 

๕. รวบรวมข้อมูลความสามารถ
พ้ืนฐาน 

ตรวจสอบความเที่ยงของการวิเคราะห์งานและประเมินระยะเวลา 
ที่ต้องใช้ส าหรับการเรียนการสอน 

๖. พัฒนาการกระตุ้นเตือน 
ในการเรียนการสอน 

ระบุการสนับสนุนและการกระตุ้นเตือนที่ลดความผิดพลาด 
ของผู้เรียน 
๑. ระบบที่ใช้การกระตุ้นเตือนน้อยที่สุด 
๒. การยืดเวลาให้นานขึ้น 

๗. จัดตารางการฝึก ก าหนดความถี่และเวลาของช่วงการฝึก 
๑. การฝึกแบบรวมหรือแยกย่อยแต่ละครั้ง 
๒. การเรียนการสอนในชุมชน 

๘. การพัฒนากลวิธี 
การเสริมแรง 

จูงใจผู้เรียนให้อยากเรียนรู้ 

๙. วางแผนส าหรับการน าไปใช้
ในสถานการณ์ท่ัวไป 

น าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ผู้ฝึกคนอ่ืน และพฤติกรรมอ่ืนอ่ืนๆ 

 
ตารางที่ ๑.๒ ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอน 

 



๙ 
 

ขั้นตอนที่ ๔ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคลจาก  
การออกแบบในขั้นตอนที่ ๓ แล้วผู้สอน/ผู้ดูแล น าแผนดังกล่าวไปใช้พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตโดยใช้
เทคนิควิธีการต่าง ๆ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะเหล่านั้นทั้งใน
สถานการณ์ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่บ้านและในชุมชน พร้อมทั้งบันทึกผลการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการประเมินผลระหว่างเรียน และตัดสินใจในการปรับปรุงการเรียนการสอนเมื่อผู้เรียนไม่
บรรลุตามเกณฑ์และเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินผลและรายงานผลเป็นการประเมินผลรวมสรุปของการพัฒนา
ทักษะการด ารงชีวิตทั้งโปรแกรมเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจและจัดท ารายงานเป็นหลักฐาน
ส าหรับการน าไปใช้พัฒนาผู้เรียนต่อเนื่อง หรือส่งต่อ ผลการประเมินจะน ามาใช้ดังนี้  

๑) หากผู้เรียนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดผู้สอน/ผู้ดูแลจะต้อง
ย้อนกลับมาพิจารณาการออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุงโดยใช้เกณฑ์ และขั้นตอนที่
กล่าวมาร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  

๒) หากผู้เรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ผู้สอน/ผู้ดูแลจะได้
น าใช้ในการประชุมเพ่ือวางแผนต่อเนื่องในการพัฒนาเข้าสู่โปรแกรมใหม่ หรือใช้เพ่ือการส่งต่อเข้ารับ
บริการอ่ืน 
 

 



บทท่ี ๒  

สาระส าคัญของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต 
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 
๑. หลักการ 
 

๑) เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษพัฒนาตามธรรมชาติ 
เต็มศักยภาพและได้รับความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

๒) เป็นการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแบบองค์รวมในระบบนิเวศวิทยา                 
ที่สัมพันธ์กับชีวิต ความต้องการจ าเป็นของเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษและครอบครัว 

๓) เป็นโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระและการจัดการเรียนรู้ 
๔) เป็นโปรแกรมท่ีจัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ 
 

๒. จุดหมาย 

๑) มุ่งพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษให้มีศักยภาพ
สูงสุดในการด าเนินชีวิต 

๒) เพ่ือให้ครอบครัวและชุมชนร่วมสร้างโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ                  
ได้เป็นสมาชิกที่ดีและมีคุณภาพ ของสังคม 

๓) เพ่ือเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตลอด
แนวให้เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และทักษะที่เก่ียวกับตนเองและการด าเนินชีวิต 

๔) เพ่ือให้ผู้มีส่วนในการจัดการศึกษาได้มั่นใจว่าเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ                
ที่ส าเร็จจากศูนย์การศึกษาพิเศษนั้นมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

๓. โครงสร้าง 

การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตามโปรแกรมการพัฒนา                     
ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงโครงสร้างโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ                     
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ดังนี้ 

ช่วงวัย ๐ – ๓ ปี ช่วงวัย ๔ – ๖ ปี ช่วงวัย ๗ – ๑๐ ปี ช่วงวัย ๑๑ ปีขึ้นไป 
กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 
๑.ทักษะการดูแลตนเองและการดแูลสุขอนามยัส่วนบุคคล 
๒.ทักษะการเข้าสังคม การท ากิจกรรมนันทนาการ และการท างานอดิเรก (กิจกรรมยามว่าง) 
 กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 

๑.ทักษะการเคลื่อนยา้ยตนเองในบ้าน 
๒.ทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
๓.ทักษะการท างานบ้าน 
๔.ทักษะการมีส่วนร่วมในสังคมและทักษะชีวิต 

 กลุ่มทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต 
๑.ทักษะการสื่อสาร 

 กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม 
๑.ทักษะการจดัการและการควบคมุตนเอง 
๒.ทักษะการมีส่วนร่วมทางสังคม 
๓.ทักษะการเดินทางในชุมชน 
๔.ทักษะการปรับตัวในสังคมและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

  กลุ่มทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต 
๑.ทักษะการอ่าน 
๒.ทักษะการเขียน 
๓.ทักษะการคดิค านวณ 
๔.ทักษะความคดิรวบยอดและการแก้ปัญหา 

  กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ 
๑.ทักษะการเรียนรู้เรื่องอาชีพ 
๒.ทักษะการเรียนรู้เรื่องการท างาน 

 
 
 
 
 

  กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ 
๑.ทักษะการวางแผนการใช้เงิน 
๒.ทักษะสุขภาพและความปลอดภยัในการ

ท างาน 
๓.ทักษะการเดินทางไปท างาน 

 
แผนภาพที่ ๒.๑  โครงสร้างโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ 
  จ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 



๑๒ 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 

กลุ่มเป้าหมายตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ จ าเป็นต้องค านึงถึงโครงสร้างหลักสูตร เป็นเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษจ านวน ๒ กลุ่ม คือ (๑) เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษรับบริการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ และ (๒) เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษรับบริการที่บ้าน ซึ่งมีประเภทความพิการ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้ 

๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับ
เล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิทซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 

๑.๑ คนตาบอดหมายถึงบุคคลที่สูญเสียการเห็นมากจนต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียง
หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๖๐ (๖/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน
๒๐๐ (๒๐/๒๐๐) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง 

๑.๒ คนเห็นเลือนรางหมายถึงบุคคลที่สูญเสียการเห็นแต่ยังสามารถอ่านอักษร
ตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการหรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก           
หากวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๑๘ (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐ 
(๒๐/๗๐) 

๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับ 
หูตึงน้อยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๒.๑ คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูด
ผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสีย
การได้ยิน ๙๐ เดซิเบล ขึ้นไป 

๒ .๒ คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่ เพียงพอที่จะได้ยินการพูด                      
ผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน              
น้อยกว่า ๙๐ เดซิเบล ลงมาถึง ๒๖ เดซิเบล 

๓) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจน                   
ในการปฏิบัติตน (Functioning) ในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่า
เกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย ๒ ทักษะจาก ๑๐
ทักษะ ได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม          
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้               



๑๓ 
 

มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างานการใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้      
ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ ๑๘ ปี 

๔) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็น        
๒ ประเภท ดังนี้ 

๔.๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะ
ไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติมีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่อง
ดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาทโรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบ   
มาแต่ก าเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ 

๔.๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือ  
มีโรคประจ าตัว ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งมีผล                    
ท าให้เกิดความจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ 

๕) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติในการท างาน    
ของสมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถ  
ด้านใดด้านหนึ่ งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้                         
ในด้านที่บกพร่องได้ทั้งท่ีมีระดับสติปัญญาปกติ 

๖) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่อง                    
ในการเปล่งเสียงพูดเช่นเสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มีความ
บ กพ ร่ อ งใน เรื่ อ งค วาม เข้ า ใจห รื อก ารใช้ ภ าษ าพู ดก าร เขี ย น ห รือ ระบ บ สัญ ลั กษ ณ์ อ่ื น                                 
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหาและหน้าที่ของภาษา 

๗) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  ได้แก่ บุคคลที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมากและปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นผล                          
จากความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิด เช่น  
โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม เป็นต้น 

๘) บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมอง
บางส่วน ซึ่งส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคม และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
และ มีข้อจ ากัดด้านพฤติกรรมหรือมีความสนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยความผิดปกตินั้น
ค้นพบได้ก่อนอาย ุ๓๐ เดือน 

๙) บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน 

 



บทท่ี ๓  

การน าโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต 
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษสู่การปฏิบัติ 

 
๑. หลักการส าคัญในการน าโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต 
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษสู่การปฏิบัติ   

 
โปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับ เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ                         

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้จัดกลุ่มทักษะ เป็น ๔ ทักษะ คือทักษะการด ารงชีวิต
ประจ าวันทักษะส่วนบุคคลและสังคม ทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิตและทักษะการท างานและอาชีพ 
โดยแบ่งการพัฒนาตามช่วงวัยของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่มารับบริการ การน าโปรแกรม 
ไปใช้ต้องน าหลักการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต และกระบวนการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่กล่าวมา
ในบทที่ ๑ มาใช้ตามหลักการส าคัญดังนี้ 

๑) การจัดโปรแกรมการเรียนไม่ควรอยู่บนความเชื่อที่ผิดว่าเด็กไม่สามารถเรียนรู้                        
จึงจัดเฉพาะการดูแลเลี้ยงดูพ้ืนฐานและความปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการสอน 

๒) ผลการวิจัยยืนยันชัดเจนว่าความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลที่มีความบกพร่อง
รุนแรงเกิดขึ้นได้จากการให้โอกาสในการเรียนรู้และการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทั้งการสอนโดยตรง
และการเรียนรู้โดยการสังเกตจากบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ พิการ (Browder et al.,  2006;  Downing,  
2008;  Falkenstine et al.,  2009;  Farmer et al.,  1991;  Jorgensen et al.,  2007;  
Spooner et al.,  2008) 

๓) ผลการวิจัยชี้ชัดว่าบุคคลที่มีความบกพร่องรุนแรงเรียนทักษะวิชาการ เช่น การอ่าน 
การเขียน และ คณิตศาสตร์ การสื่อสาร เป็นต้น ได้เช่นเดียวกับทักษะอื่น ๆ เช่น การกิน การแต่งกาย 
การซักรีด ทักษะทางสังคม ทักษะการเกี่ยวกับความปลอดภัย เป็นต้น เมื่อถูกคาดหวังว่าเรียนได้ และ
ได้รับการสอนที่มีคุณภาพรวมทั้งมีสิ่งสนับสนุน (Brady & Bashinski,  2008;  Collins et al.,  1991;  
Hughes et al.,  1993;  Ketterer et al.,  2007;  Tayloe et al.,  2002) 

๔) การที่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องรุนแรงจะพัฒนาได้ถึงขีดสูงสุด และได้รับการเรียน   
การสอนที่ เหมาะสมนั้น ครูผู้สอนต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างมีคุณภาพสูง นั่นหมายความว่า                          
ครูจะต้องได้ รับการฝึกฝน  อบรมที่ พิ สู จน์ ได้ ว่ าจะเกิดผลกระทบทางบวกทางการศึกษา                                     
แก่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องรุนแรง การฝึกปฏิบัติของครูควรประกอบด้วยการสอนที่เป็นระบบเป็น       
การวางแผนการสอนที่ดีซึ่งเกี่ยวกับการตั้งค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลสิ่งที่ผู้เรียน



๑๕ 
 

เรียนรู้ รวมทั้งให้โอกาสอย่างมีความหมายส าหรับการฝึกฝนทักษะซึ่งประกอบด้วยกระบวนการเฉพาะ
เพ่ือระบุวัตถุประสงค์ การช่วยเหลือ การเสริมแรง และการแนะน า หลักการพ้ืนฐานของการสอน                     
ที่ เป็ นระบบ คือ การจัดการสนับสนุนพฤติกรรมทางบวก  การพัฒนาทักษะการสื่ อสาร                               
การจัดโปรแกรมที่ เหมาะสมกับอายุและมีความหมาย การมีส่วนร่วมอย่างกระ ฉับกระเฉง                            
ของครอบครัว และการการสร้างทีมงานแบบร่วมมือร่วมใจ 

๕) การปรับเปลี่ยนแนวคิดการจัดการศึกษาจากการดูแลเลี้ยงดู และการปกป้อง       
ไป สู่ เจ ต น ารม ณ์ “ ก าร เรี ย น รู้ แ ล ะก าร พั ฒ น า”  (Learning and Growth) เจ ต น ารม ณ์ นี้                                 
คือต้องการพัฒนาว่าผู้เรียน  เรียนรู้ได้มากข้ึนเท่าใด  โดยวิธีการเรียนการสอนแบบใดและสิ่งสนับสนุน
ใด เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้ผู้เรียน                     
บรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น รวมทั้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ก าหนดความคาดหวังที่สูงขึ้นด้วย โดยพิจารณา                             
ทั้งด้านอายุจริง วัฒนธรรม ภูมิภาคที่อาศัย ความสนใจ และความต้องการจ าเป็นที่ เชื่อมโยง                           
กับเป้าหมายของแต่ละบุคคล 

ดังนั้นผู้สอน/ผู้ดูแลและผู้ เกี่ยวข้องจึ งต้องร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนทัศนะ           
เพ่ือจัดโปรแกรมที่เหมาะสมอายุจริง สภาพสังคม วัฒนธรรม ความสนใจ และความต้องการจ าเป็น   
ของเด็กและครอบครัว เพ่ือประกันว่าเด็กและครอบครัวจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ตรงกับเป้าหมาย          
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องควรมีความเช้าใจตรงกันในการน าโปรแกรมไปใช้ดังนี้ 

๑) กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวันเป็นสิ่งเด็กทุกคนต้องได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง   
ตามความต้องการจ าเป็นในสภาพแวดล้อม ทักษะที่ต้องใช้และอายุที่เปลี่ยนแปลง เด็กบางคนต้องการ
ฝึกแบบตัวต่อตัว ตามวิธีการเรียนรู้ (Learning style) แม้ว่าผู้สอน/ผู้ดูแลจะได้วิเคราะห์งานมาแล้ว
อย่างละเอียดก็ควรตรวจสอบขั้นตอนของงานกับวิธีปฏิบัติของเด็กและปรับให้ตรงกับวิธีปฏิบัติ                          
ของเด็กคนนั้น ๆ เด็กที่เรียนรู้โดยการมองเห็นการท าเป็นแบบอย่างทีละขั้น การแสดงบทบาทสมมติ 
จะช่วยให้เด็กท าตามแบบ จนสามารถปฏิบัติได้เอง  ซึ่งในการสอนทักษะใดๆ ก็ตามต้องพิจารณา                     
ให้รอบคอบว่าการที่เด็กจะเรียนรู้และบรรลุทักษะนี้ได้นั้น จ าเป็นต้องมีพฤติกรรม/ทักษะใดมาก่อน 
ตัวอย่าง  การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารที่เด็กปฏิบัติได้ด้วยตนเอง   

พฤติกรรม/ทักษะ：สามารถล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารที่เด็กปฏิบัติได้ด้วยตนเอง   
พฤติกรรม/ทักษะที่ต้องมีก่อน ขั้นตอนของงาน 
การเปิดก๊อกน้ าและหากสบู่เหลวอยู่
ในภาชนะท่ีต้องกดเพ่ือให้สบู่ไหล
ออกมา เด็กก็ต้องรู้และปฏิบัติได้
ก่อน 

๑. เปิดก๊อกน้ าที่อ่างล้างมือ 
๒. รองมือใต้ก๊อกน้ าให้มือเปียก 
๓. เทสบู่เหลวลงบนฝ่ามือ/หยิบสบู่ก้อนถูมือ 
๔. ถูมือเข้าด้วยกันทั้งฝ่ามือ หลังมือและนิ้วมือ 
๕. ล้างสบู่ออก 
๖. เช็ดมือให้แห้ง 

ตารางที่ ๓.๑ แสดงตัวอย่างขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน 
 



๑๖ 
 

๒) กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม เป็นทักษะที่มุ่งให้เด็กได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นใน 
การปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความคาดหวังของสังคม และรักษาสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลไว้ได้ได้แก่ ทักษะการจัดการและควบคุมตนเอง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์    
เด็กควรได้รับการพัฒนาในการให้รู้จักตนเอง เลือกสิ่งที่ตนชอบหรือสนใจต่าง ๆ การแก้ปัญหา        
การตัดสินใจ การยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในบ้าน โรงเรียน สังคม เพ่ือแสดง          
การตัดสินใจ ดังนั้นผู้สอน/ผู้ดูแลอาจต้องใช้สถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริงให้ผู้ เรียนได้เลือก และ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่น าไปใช้ได้ในสถานการณ์อ่ืนเมื่อโตขึ้นทั้งในสถานที่ท างาน การด ารงชีวิต                     
ในชุมชน ตัวอย่างการน าหลักการดังกล่าวไปใช้ 

พฤติกรรม : การปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกของห้องเรียน ผู้สอนสามารถใช้บทบาท
สมมติ/สถานการณ์จริงให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกท าในสิ่งที่ชอบ หรือสนใจในการเล่น การท างาน 
การช่วยเหลือเพ่ือน เพ่ือน าไปสู่การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเองส าหรับการด ารงชีวิตในบ้านและชุมชน 

๓) กลุ่มทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต เด็กจ าเป็นต้องมีทักษะต่าง ๆที่เป็นเครื่องมือ   
ในการเรียนรู้ ที่จะท าให้ตนเองเข้าใจสิ่งต่าง ๆรอบตัว แก้ปัญหาและเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้        
และรับประสบการณ์ใหม่ ได้แก่ การเตรียมความพร้อม การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ เงินและ
การใช้เงิน เวลา ภาษาและการสื่อสาร เป็นต้น ในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนเด็กจะต้องได้รั บ
การเตรียมความพร้อม ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นพ้ืนฐาน เช่น การจ าแนก การจัดกลุ่ม การจัดล าดับ     
จากการเล่น การปฏิบัติกิจวัตร การท างาน ไปสู่การอ่าน การเขียน การคิดค านวณท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง
ในชีวิต ตัวอย่าง 

พฤติกรรม : อ่านสัญลักษณ์ง่าย ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน 
หากเด็กคนนี้บ้านอยู่ในตลาด โอกาสที่จะพบเห็นป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆที่ใช้ในตลาด      

มีมาก ผู้สอน/ผู้ดูแลจะส ารวจข้อมูลและน ามาจัดล าดับความส าคัญ ความง่าย ความยากที่เด็กและ
ครอบครัวจ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้อ่านและเข้าใจปฏิบัติได้ถูก โดยใช้ทั้งสถานการณ์จริง สถานการณ์
จ าลอง สื่อที่มีลักษณะหลากหลายที่พบในสภาพจริง  เช่น ป้ายแสดงสัญลักษณ์ผู้หญิง ผู้ชาย หน้า
ห้องน้ า ป้ายสัญลักษณ์ ห้ามเข้า เป็นต้น 

๔) กลุ่มทักษะอาชีพและการท างาน เป้าหมายสูงสุดของบุคคลในการด ารงชีวิต                          
คือ การมีงานท า ประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคนจึงควรได้รับ
โอกาสใน   การเตรียมตัวท างาน พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานที่สนใจ การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น การสมัครงาน การรักษางาน ที่จะช่วยให้การด าเนินชีวิตได้เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ในชุมชน การจัด
โปรแกรมช่วงเชื่อมต่อ (Transition Program) จึงมีบทบาทส าคัญที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันวางแผน 
และจัดกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสภาพเพ่ือเอ้ือให้ เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนา
ต่อเนื่องทั้งในบ้าน โรงเรียน หน่วยงาน และสถานประกอบการ 

 



๑๗ 
 

๒. การบริหารจัดการโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต 
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

 
การบริหารจัดการเป็นการด าเนินการเพ่ือมุ่งให้ผู้สอน/ผู้ดูแลได้ใช้โปรแกรมการพัฒนา

ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่จัดท าไว้ขึ้นมาใช้พัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งได้เสนอไว้ในที่นี้ ๕ ขั้นตอนตามแผนภาพที่  ๓.๑  

 

 
แผนภาพที ่๓.๑ การบริหารจัดการโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต 
 

การน าโปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตไปสู่การปฏิบัติของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนนั้นจ าเป็นต้องมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมมือ ดังนี้ 

๑) การเตรียมการและสร้างความเข้าใจแก่ครู บุคลากรและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษา
พิเศษจ าเป็นต้องเตรียมการให้ความรู้ สร้างทักษะ สร้างทักษะและสร้างเจตคติที่ถูกต้องต่อการน า
โปรแกรม ฯ  ไปพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการ ซึ่งอาจต้องมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การจัดกิจกรรม รวมทั้งการด าเนินการต่างๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษในการส่งเสริม สนับสนุน 
นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 

การเตรียมการและการสร้างความเข้าใจ
แก่ครู บุคลากร และผู้ปกครอง

การจัดระบบการจัดการภายในศูนย์ ฯ 
เพื่อรองรับและขับเคลื่อน

การอ านวยการในการใช้โปรแกรม ฯ 

ในการจัดการเรียนรู้

การนิเทศก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล

การรายงานผล 

การประสานงาน
บุคคล/หน่วยงาน 

การจัดหา/ผลิต/ จัดให้
มีสื่อ อุปกรณ์ แหล่ง
เรียนรู้ 

การจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศ 



๑๘ 
 

๒) การจัดท าขั้นตอนกระบวนการท างานที่เป็นระบบ บุคลากรในศูนย์เข้าใจตรงกัน          
เพ่ือรองรับและขับเคลื่อน โปรแกรมการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต เป็นโปรแกรมระยะยาวที่สัมพันธ์
กับช่วงชีวิตของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนแต่ละช่วงวัยต้องการการจัดประสบการณ์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน                        
จึงจ าเป็นต้องมีคณะท างานที่รับผิดชอบในการจัดท าขั้นตอนกระบวนการในการจัดโปรแกรม ฯ                        
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนเข้าใจตรงกัน รวมทั้งให้บริการแนะน าทั้งในด้านเอกสาร การจัดการ การดูแล    
ให้มีการด าเนินการทั้งภายในศูนย์การศึกษาพิเศษและชุมชน 

๓) การอ านวยการในการใช้โปรแกรม ฯ ในการจัดการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ                   
ควรด าเนินบทบาทผู้อ านวยความสะดวกในการเอ้ืออ านวยให้การจัดกิจกรรมพัฒ นาทักษะชีวิต                    
แก่ผู้เรียนทั้งในด้านการจัดหา ผลิตสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม                      
และผู้สอนได้น าไปใช้และพัฒนาต่อยอดเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงและปฏิบัติกิจกรรมได้ง่าย การจัด
โปรแกรมพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตจ าเป็นต้องใช้แหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ในหน่วยงานและชุมชน                  
ที่สัมพันธ์กับสภาพการด าเนินชีวิตและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน
จะช่วยให้มีการด าเนินงานต่อเนื่อง และสร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึนในชุมชน 

๔) การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษได้น าโปรแกรมไป
ใช้พัฒนาผู้เรียน จ าเป็นต้องมีการนิเทศ เพ่ือร่วมคิดร่วมท าแก้ปัญหาและปรับวิธีการ กิจกรรม                         
ที่จะท าให้ผู้เรียนได้รับบริการและก ากับติดตามโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การแนะ การส อนงาน                      
การสังเกตและสะท้อนคิด การให้ค าปรึกษา เป็นต้น เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
ประเมินผลการด าเนินงานทั้งในด้าน โปรแกรม ฯ การจัดโปรกรม ฯ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงแก้ไข ในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว 

๕) การรายงานผล เป็นการจัดท ารายงานหลังจากใช้โปรแกรมไปแล้ว ๑ ปีการศึกษา        
ของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการใช้โปรแกรมที่เน้นปัจจัย กระบวนการและ
ผลผลิตซึ่งผู้ เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดท าขึ้น การรายงานผลจะช่วยให้เห็นร่องรอยความพยายาม                        
ของศูนย์การศึกษาพิเศษพัฒนาการจัดบริการที่สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน  



๑๙ 
 

บทท่ี ๔ 

แนวการจัดการเรียนรู้ 
 

๑. การจัดการเรียนรู้ทักษะการด ารงชีวิต 

การจัดการเรียนรู้ทักษะการด ารงชีวิตควรน าเทคนิค วิธีการที่จะช่วยให้ เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษประสบความส าเร็จ ซึ่ง (กุลยา  ก่อสุวรรณ,  ๒๕๕๓) ได้เสนอแนะวิธีการเลือกใช้เทคนิค
การสอนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 

๑) เหมาะสมกับวัยของเด็กหรือไม่ 
๒) เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือไม่ 
๓) เหมาะสมกับลีลาการเรียนรู้ของเด็กและความชอบของเด็กหรือไม่ 
 
เทคนิคที่ควรน ามาใช้ 
๑. การเสริมแรง เป็นการวางเงื่อนไข เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมเป้าหมายเป็นการเพ่ิม

พฤติกรรมให้เกิดถี่ขึ้น อันเป็นผลที่ได้รับสิ่งที่พึงพอใจ หรือการหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่พอใจ 
การเสริมแรงมี ๒ ชนิด คือ ๑) การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เป็นการให้                     
สิ่งที่พอใจ แล้วท าให้บุคคลมีพฤติกรรมนั้น ๆ เพ่ิมมากขึ้น ๒) การเสริมแรงทางลบ (Negative 
Reinforcement)เป็นการเอาสิ่งที่บุคคลนั้นไม่พึงพอใจหรือไม่ชอบออกไปแล้วท าให้บุคคลมีพฤติกรรม
นั้นๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยมีหลักในการเสริมแรงดังนี้ (กุลยา ก่อสุวรรณ,  ๒๕๕๓;  พิกุล  เลียวสิริพงศ์,  
๒๕๕๖) 

๑ .๑  Immediately (ให้ ทั นที ) เมื่ อ เด็ กท าพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์  ครู ต้ อ ง                              
ให้การเสริมแรงทันทีเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ว่าเมื่อเขาท าพฤติกรรมเช่นนี้แล้วเขาจะได้รับสิ่งที่ เขาชอบทันที         
การท าเช่นนี้ท าให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น 

๑.๒ Frequently (ให้บ่อยๆ) การให้การเสริมแรงในช่วงแรกนั้น ครูต้องให้บ่อยหรือ                
ให้ทุกครั้งเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หลังจากนั้นจึงค่อยลดการเสริมแรงลง 

๑.๓ Enthusiasm (ให้อย่างกระตือรือร้น) ครูต้องการให้การเสริมแรด้วยความเต็มใจ 
จริงใจ และกระตือรือร้นเมื่อเด็กท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้น 

๑.๔ Eye Contact (ให้พร้อมสบตา) ขณะที่ ให้การเสริมแรงนั้น ครูควรมองหน้า                        
และสบตาเด็ก เพ่ือให้เขารู้ว่า ครูให้ด้วยความจริงใจและชื่นชมพฤติกรรมนั้น 

๑.๕ Describe the Behavior (อธิบายว่าพฤติกรรมใดที่ได้รับการเสริมแรง) เนื่องจาก
บางครั้งเด็กอาจแสดงพฤติกรรมหลายอย่างในเวลาใกล้เคียงกัน หากครูให้การเสริมแรงเพียงอย่างเดียว เช่น 
ครูชมเด็กชายว่าเก่งว่า “ดีมาก” โดยไม่บอกเหตุผลหรืออธิบายเพ่ิมเติม เด็กชายเก่งอาจไม่ เข้าใจ                       
ว่าพฤติกรรมใดที่ครูชมว่าดีหรือเด็กชายเก่งอาจเข้าใจผิด คิดเอาเองว่าครูชมพฤติกรรมนั่งเงียบๆ ทั้งที่     
จริงๆ แล้วครูชมพฤติกรรมที่เด็กชายเก่งให้เพ่ือนขอยืมยางลบ ดังนั้นครูควรบอกว่า “ดีมากนะที่เก่ง                   
ให้เพ่ือนยืมยางลบ อย่างนี้แสดงว่าเป็นเด็กมีน้ าใจ” เป็นต้น 



๒๐ 
 

๑.๖ Anticipation (ให้การเสริมแรงโดยท าให้เด็กอยากรู้อยากเห็นและรอคอย)    
การที่ครูเก็บตัวเสริมแรงให้เป็นความลับหรือ surprise ของเด็ก จะช่วยเพ่ิมคุณค่าของตัวเสริมแรง  
นั้น ๆ ด้วย เช่น การที่ครูใส่ตัวเสริมแรงที่ เด็กชอบไว้ในถุงจะท าให้ เด็กรู้สึกอยากรู้อยากเห็น                          
และเกิดความรอคอยมากขึ้น โดยเฉพาะขณะที่ครูก าลังจะหยิบตัวเสริมแรงออกมา เป็นต้น 

๑.๗ Variety (ให้อย่างหลากหลาย) หากครูใช้ตัวเสริมแรงตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปเด็ก
อาจเบื่อ ท าให้ตัวเสริมแรงตัวนั้นไม่ได้ผลตามท่ีครูต้องการ ครูจึงควรใช้ตัวเสริมแรงอย่างหลากหลาย 

๒. การกระตุ้นเตือน (Prompting) เป็นวิธีการช่วยให้ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ตอบสนองในทางที่ถูกต้องซึ่งครูสามารถกระตุ้นเตือนเพ่ือให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษปฏิบัติได้ถูกต้อง
หรือใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย เช่น การชี้แนะ การท าเป็นแบบอย่าง การให้สัญญาณ       
การจับมือท า (กุลยา  ก่อสุวรรณ,  ๒๕๕๓) ระบุว่าการกระตุ้นเตือนที่น ามาใช้เพื่อการตอบสนอง ได้แก่  

๑) กระตุ้นเตือนด้วยวาจา เมื่อครูต้องการให้เด็กท าพฤติกรรมหนึ่ง  ครูจะเตือนก่อน
เด็กจะท าพฤติกรรมนั้นและระหว่างที่เด็กท าพฤติกรรมนั้นๆ ด้วย เช่น ครูวางเครื่องเขียนหลายชนิดไว้
บนโต๊ะ ได้แก่ ปากกา ดินสอ เมื่อเด็กเอ้ือมมือไปหยิบดินสอ ครูจึงย้ าค าว่า  “ปากกา” เป็นต้น       
หรือ เมื่อเด็กท างานช้ากว่าที่ควรจะเป็น ครูจะเตือนให้เด็กท าให้เร็วขึ้น หรือบางครั้งครูอาจต้องพูดช้า
ลงเพื่อให้เด็กใจได้ง่ายข้ึน วิธีเหล่านี้ถือ เป็นการกระตุ้นเตือนด้วยวาจาทั้งสิ้น   

๒) การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง เป็นการแสดงท่าทางเพ่ือบอกหรือดึงความสนใจ 
ของเด็ก เช่น เมื่อครูสอนเรื่องการจับคู่สี ครูชี้นิ้วบอกสีที่ถูกต้อง 

๓) การท าเป็นแบบอย่าง ผู้ที่ เป็นแบบอย่างอาจเป็นครู เพ่ือนที่เป็นเด็กด้วยกัน    
หรือผู้ใหญ่คนอ่ืนที่ในสถานการณ์นั้นก็ได้ ในการสอนวิธีนี้ หากครูน าการวิเคราะห์งานมาร่วมด้วย   
เด็กจะเรียนรู้ได้ดีขึ้น แต่ข้อควรระวังในการสอนโดยการเป็นแบบอย่างนี้ จะได้ผลก็ต่อเมื่อ เด็ กให้                               
ความสนใจ และจะตองมีผู้ที่ท าเป็นแบบอย่างคอยแนะน าขั้นตอนการท าด้วยเสมอ  

๔) การกระตุ้นทางกาย เป็นการจับมือท า แต่ครูไม่ควรใช้วิธีนี้พร่ าเพรื่อ ครูควรน า
วิธีการนี้มาใช้เมื่อมีความจ าเป็นจริง ๆ และควรใช้ควบคู่กับการกระตุ้นเตือนด้ วยวาจา  พร้อมทั้ง
อธิบายว่าการใช้การกระตุ้นเตือนหรือการช่วยเหลือแบบใดก็ตาม  

หลักส าคัญของการกระตุ้นเตือน คือ ครูต้องค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง เพ่ือให้เด็ก  
ท าได้เองโดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนและช่วยให้พฤติกรรมนั้นเป็นไปตามธรรมชาติ  มากที่สุดโดยมีวิธีการใช้
ดังนี้ 

๑) เลือกวิธีที่เหมาะสมกับเด็กนั้นๆ 
๒) ใช้การกระตุ้นเตือนหลังจากมีค าสั่ง จากนั้นลดการกระตุ้นเตือนลง เพ่ือให้เด็ก                  

มีโอกาสตอบสนองก่อนให้ความช่วยเหลือ 
๓) อย่าใช้วิธีกระตุ้นเตือนซ้ า ๆ ในเรื่องเดิม โดยเฉพาะการกระตุ้นเตือนด้วยวาจา 

หากครูสังเกตเห็นว่า การกระตุ้นเตือนแบบใดแบบหนึ่งใช้ไม่ได้ผล ขอแนะน าให้ครูเลือกใช้การกระตุ้น
เตือนแบบอื่นแทน เช่น การจับมือท า 

๔) การกระตุ้นเตือนเพื่อให้เด็กสนใจ 
๕) วางแผนในการลดการช่วยเหลือลง 
๖) อย่าใช้การกระตุ้นเตือน หากไม่จ าเป็น 
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๗) ให้การเสริมแรง เมื่อเด็กตอบสนองได้ถูก 
๘) ใช้การกระตุ้นเตือนทางธรรมชาติ 

๓. การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) งานที่ให้นักเรียนปฏิบัติทุกงานจะมีขั้นตอน
แตกต่างกัน ครูจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์งานให้เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ `โดยการจ าแนกงานตั้งแต่ขั้นตอน
แรกจนถึงขั้นสุดท้าย ในการตรวจสอบขั้นตอนที่จ าแนกไว้นั้นให้น ามาตรวจสอบกับนักเรียนแต่ละคน 
และปรับให้เป็นไปตามข้ันตอนที่นักเรียนปฏิบัติ 

๔. กระบวนการฝีกฝนแบบลูกโซ่ (Chaining)  เมื่อครูวิเคราะห์งานแล้วจะเริ่มสอน
นักเรียนตั้งแต่ข้ันตอนแรกส่วนขั้นตอนที่เหลือจนถึงข้ันตอนสุดท้ายครูเป็นผู้ปฏิบัติทั้งหมด เมื่อนักเรียน
ปฏิบัติขั้นตอนแรกได้ตามเกณฑ์ครูจะสอนขั้นตอนที่ ๒ และให้นักเรียนปฏิบัติขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ส่วน
ครูจะปฏิบัติขั้นตอนที่เหลือทั้งหมด เมื่อนักเรียนปฏิบัติงานได้ก็จะสอนขั้นตอนที่ ๓ และให้นักเรียน
ปฏิบัติขั้นตอนที่ ๑ - ๓ ขั้นตอนที่เหลือครูจะเป็นผู้ปฏิบัติ การสอนให้นักเรียนฝึกฝนแบบลูกโซ่                      
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของงานถึงขั้นตอนสุดท้ายเรียกว่า การฝึกแบบเดินหน้า (Forward Chaining)                    
ซึ่งมักใช้สอนกับงานที่ขั้นตอนสุดท้ายยากมาก  ส่วนการฝึกฝนแบบถอยหลัง (Backward Chaining) 
เป็นการสอนงานที่ตรงกันข้ามกับการฝึกแบบเดินหน้า นั่นคือ ครู/ผู้ปกครองจะปฏิบัติงานที่เหลือ
ทั้งหมดนักเรียนจะท าขั้นตอนสุดท้าย และให้ท าขั้นตอนถัดขึ้นมาเพ่ิมขึ้น ขั้นตอนที่เหลือครู/ผู้ปกครอง
จะเป็น ผู้ปฏิบัติ การฝึกแบบถอยหลังจะท าให้นักเรียนสนุกมากกว่าเนื่องจากนัก เรียนรู้สึกว่าตนเอง                  
ท ากิจกรรมได้ส าเร็จ ซึ่งมักใช้ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง 

๕. การท าซ  าๆ (Repetition) วิธีให้นักเรียนท าซ้ า ๆ เป็นการเสริมแรงและเรียนรู้ งาน 
ที่ดีวิธีหนึ่ง เนื่องจากงานที่ให้นักเรียนฝึกฝนจนเกิดทักษะนั้นจะต้องท าเป็นประจ า หรือทุกวัน เช่น  
การดูแลช่วยเหลือตนเอง ครู/ผู้ปกครองจึงต้องช่วยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทุกครั้งเมื่อปฏิบัติกิจกรรม
ประจ าวัน 

๖. การตะล่อมกล่อมเกลา (Shaping) การตะล่อมกล่อมเกลาหรือการปรับแต่ง
พฤติกรรมเป็นการด าเนินการเมื่อครู/ผู้ปกครองให้รางวัลและชมเชยนักเรียนเมื่อนักเรียนปฏิบัติงานได้
ใกล้เคียงกับงานโดยไม่ได้พิจารณาว่าจะต้องเป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุด เช่นให้นักเรียนหวีผมถ้านักเรียน
หยิบหวียังศีรษะตนเองและเคลื่อนหวีในลักษณะการหวี ครูก็จะให้รางวัลและชมเชยนักเรียน                           
ในพฤติกรรมนั้น ซึ่งนั่นหมายความว่านักเรียนยังไม่ท างานได้ส าเร็จหรือแม้ว่าแทนที่จะเป็นการหวี                    
ให้เรียบแต่กลับท าให้ผมยุ่ง แต่ก็ใช้การปรับแต่งพฤติกรรมเพ่ือให้นักเรียนท างานได้ส าเร็จ ซึ่งมักจะใช้
ช่วยนักเรียนในการฝึกข้ันตอนแรก ๆ 

๗. การช่วยเหลือให้ผ่านขั นตอนแรกของการริเริ่มงาน (Grading) เป็นการใช้อุปกรณ์
ที่มีขนาดเกินจริงส าหรับการปฏิบัติที่ง่ายเมื่อเริ่มต้น เมื่อให้นักเรียนฝึกกิจกรรมจะเริ่มด้วยการฝึก
กิจกรรมที่ง่าย และค่อยเพิ่มความซับซ้อนของงาน เช่น การใช้หวี กระดุม เสื้อขนาดใหญ่ เป็นต้น 

๘ . ก ารป รับ  (Adaptations) ใน ก ารว างแผน บ ท เรี ย น เพ่ื อสอน ทั กษ ะชี วิ ต                              
ทักษะการด ารงชีวิตอิสระส าหรับนักเรียนบางคนอาจไม่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย วิธีการปรับเพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติงานได้จากอุปกรณ์
ที่ปรับแล้วก็เป็นแนวคิดที่น ามาใช้ ได้แก่ 
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๘.๑ การปรับสภาพแวดล้อม  เช่นการปรับสภาพแวดล้อมส าหรับเก้าอ้ีรถเข็น                         
ในการใช้ห้องน้ า  การท าเก้าอ้ีส าหรับอาบน้ า การลดระดับอ่างล้างหน้า  การเก็บเสื้อและสิ่งของ                    
ในระดับท่ีมีความสูงในระดับท่ีนักเรียนเอื้อมถึง 

๘.๒ การปรับเทคนิค เช่นการตรึงแขนบนโต๊ะก่อนการกิน หรือการนั่งบนเตียงและ
สวมกางเกง เป็นต้น การปรับเทคนิคต่าง ๆจะข้ึนอยู่กับความต้องการจ าเป็นของนักเรียน 

๘.๓ การปรับวัสดุ อุปกรณ์ เป็นการปรับอุปกรณ์เพ่ือช่วยให้นักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็น พิ เศษมี อิสระในการปฏิบัติ  เช่น  ช้อนที่ ดัดแปลงให้มีที่ จับยาวขึ้นส าหรับการเอ้ือม                                
ถึงการดัดแปลงเสื้อส าหรับนักเรียนให้สวมได้ง่าย เป็นต้น 

๙. การท าตัวอย่างให้ดู (Modeling) เป็นการแสดงวิธีการที่ถูกต้อง เด็กควรจะท าสิ่งที่
ถูกต้องและฝึกท าในเรื่องนั้นข้อแนะน าส าหรับครูในการท าตัวอย่าง มีดังนี้ ๑) ครูต้องท าตัวอย่างให้เด็ก
ดูหลาย ๆ ครั้ง ๒) ใช้ภาษาพูดให้ชัด ๓) สีหน้าท่าทางของครู ๔) ครูต้องมีความอดทน (ใช้วิธีการ                     
ให้เพ่ือนที่เป็นเด็กปกติแสดงตัวอย่าง เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เด็กเรียนรู้ได้ดี) 

๑๐. การถอนการแนะ (Prompt Fading) การถอนการแนะน าจะตองกระท าอยาง       
เปนระบบโดยมีกฎอยูวาแนะเทาที่จ าเปนเทานั้น และถอนการแนะใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได แตจะต้อง
ไมถอนเร็วเกินไปจนผูเรียนไมสามารถท าได แตการถอนการแนะซ้ าหรือไมถอน ก็จะยิ่งเปนผลเสีย
เพราะจะท าใหผูเรียนเคยชินแตกับการแนะ รวมทั้งหามการแนะอยางไมตั้งใจ เชน ผูสอนตองการ                    
ให้ผูเรียนชี้บัตรค าไหน แลวผูสอนก็ช าเลืองไปบัตรค านั้นโดยไมตั้งใจ ผูเรียนก็เลยเดาค าตอบ                        
จากสายตา    ผูสอนได ตอไปผูเรียนก็จะไมสนใจที่จะดูบัตรค าที่ถูกแตจะคอยดูวาสายตาผูสอนเหลือบ
ไปที่บัตรค าไหน ก็จะชี้บัตรค านั้น เปนตน การแนะอยางไมตั้งใจนี้ท าใหผูเรียนไมเกิดการเรียนรู                    
ตามที่ผูสอนตองการ ทั้งนี้ผูสอนจะตองจ าใหขึ้นใจเลยวา เปาหมายสุดทายของการสอนคือผูเรียน                     
เกิดการเรียนรูและเขาใจ สามารถปฏิบัติทักษะหรือพฤติกรรมที่สอนไดดวยตัวเองอยางเปนอิสระ                     
การแนะจึงจะตองมีการถอนหรือถอยออก ไม เชนนั้น เด็กหรือผู เรียนออทิสติกจะมีปญหา                         
ที่จะรอคอยแตการแนะเทานั้นตัวอย่าง การแนะจากมากที่สุดไปจนกระทั่งนอยที่สุดจนไมมีการแนะ
เลย เชน ผู้สอนจะสอนใหผูเรียนนั่งเรียบรอยบนเกาอ้ี ดังนี้  

๑) ผูสอนใชค าสั่งวา “นั่งลง” (ผูเรียนอยูในทายืนโดยขางหลังผูเรียนมีเกาอ้ีวางอยู) 
ในระยะแรกผูเรียนไมนั่ง เนื่องจากยังไมเขาใจความหมายของค าสั่งวานั่งลงและยังไมเขาใจวาจะตอง
ท าหรือตอบสนองอยางไร 

๒) ผูสอนบอกวา “ผิด”  
๓) ผูสอนสั่งวาให “นั่งลง” อีกเปนครั้งทีส่องผูเรียนก็ยังไมตอบสนองอีก 
๔) ผูสอนก็บอกวา “ผิด” อีกเปนครั้งทีส่อง 
๕) ผูสอนสั่งวาให “นั่งลง” เปนครั้งทีส่าม แลวจับตัวผูเรียนใหนั่งลงบนเกาอ้ี 
๖) ผูสอนชมเชยวา “ดีมาก” พรอมกับใหขนมท่ีผูเรียนชอบ 
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๗ ) ท าอยางนี้จนกระทั่ งผู เรียนเริ่มจะเขาใจการตอบสนองตอค าสั่ง การจับ                         
ทัง้ตัวผูเรียนใหนั่ง ก็อาจจะเปลี่ยนเปนใชนิ้วจี้ที่ตัวผูเรียนแลวกดปลายนิ้วเบา ๆ ลงใหเขาใจวา ใหนั่ง 

๘) ตอมาก็ใหเหลือแตทาทางและการสงสายตาที่เกาอ้ีวาใหนั่งลง 
๙) ตอมาผูสอนไมใชนิ้วชี้แตใชแตสายตาจนกระท่ังเหลือแตค าสั่งอยางเดียว เปนตน 

จะเห็นวาการแนะจะคอย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่ งใหเด็กสามารถเรียนเอง                             
อยางเปนธรรมชาติ ซึ่งอาจจะใชเวลานานกวาที่เด็กจะเรียนรูไดเองก็ถือวามีความคุมคาหากเด็ก                      
เกดิการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่จ าเป็นไดดวยตนเอง 

๑๑. เทคนิคการสอนแบบ 3R’s เป็นการสอนที่น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม 
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 

๑) Repetition คือ การสอนซ้ า การสอนซ้ าๆ ทบทวนบ่อยๆ สอนง่ายๆ สั้นๆ สอน
จากง่ายไปหายาก และใช้เวลาสอนมากกว่าเด็กท่ัวไป ใช้วิธีสอนหลายๆ วิธีในเนื้อหาเดิม  

๒) Relaxation คือ การสอนแบบไม่ตึงเครียด ไม่สอนเนื้อหาวิชาเดียวนานเกิน ๑๕ 
นาที ควรเปลี่ยนกิจกรรมการสอนวิชาการเป็นการเล่น ร้องเพลง ดนตรี เล่านิทานหรือให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง และ  

๓) Routine คือ การสอนให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน เป็นกิจกรรมที่ต้องท าสม่ าเสมอ
ในแต่ละวัน 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 
๒. แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑) แนวทางการจัดกิจกรรมกลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน (Functional Daily Living Skills) 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 

๑.๑ การถอดและสวมใส่เครื่อง
แต่งกาย 

๑.๑.๑ สามารถถอดเครื่องแต่งกาย (กางเกง
ขาสั้นเอวยืด/เสื้อคอกลม) ได้ ๑ ชิ้น  

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชื่อเรียกของ
เครื่องแต่งกาย ค าสั่งที่ใช้ และการปฏิบัติตามค าสั่ง 
โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 

  ๑.๑.๒ สามารถสวมเครื่องแต่งกายง่าย ๆ 
(กางเกงขาสั้น เอวยืด/เสื้อคอกลม) ได้  

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชื่อเรียกของ 
เครื่องแต่งกาย ค าสั่งที่ใช้ และการปฏิบัติตามค าสั่งใน
การลงมือท ากิจกรรมสวมเครื่องแต่งกายประเภท
ต่างๆ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 
 



๒๕ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๑ การถอดและสวมใส่เครื่อง
แต่งกาย (ต่อ) 

๑.๑.๓ สามารถถอดเครื่องแต่งกายที่มี
กระดุมหรือซิบได้ (เสื้อสวมหัวที่มีกระดุม/
กางเกงขาสั้นมีซิบ)  

ผู้สอนประเมินความสามารถพ้ืนฐานการติดกระดุม 
การใช้ซิปกับเสื้อ/กางเกง/กระโปรงของตนเอง ผู้สอน
สาธิตและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกับตนเองทีละขั้นตอน 
ให้ผู้ เรียนปฏิบัติจริงในสถานการณ์การแต่งตั้ งที่
สัมพันธ์กับกิจกรรมประจ าวัน  
โดยเสริมแรงโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 

  ๑.๑.๔ สามารถสวมเครื่องแต่งกายที่มี
กระดุม ซิบ ผูก/มัดได้ (เสื้อผ่าหน้า,
กระโปรง,กางเกง,รองเท้า,เสื้อหรือกางเกงที่
มีเชือกผูก) 

ผู้สอนจัดวัสดุในการฝึกปฏิบัติทีละ ๑ อย่าง โดย
พิจารณาจากพ้ืนฐานความสามารถของผู้เรียน 

 วิเคราะห์งาน และประเมินตามขั้นตอนแล้วจึง
รวบขั้นตอนที่ปฏิบัติให้ท าต่อเนื่องเพ่ิมขึ้น โดยใช้การ
ปรับแต่งพฤติกรรมและใช้เทคนิคการฝึกแบบถอย
หลัง/เดินหน้า ตามสภาพของงาน 

  ๑.๑.๕ สามารถแต่งตัวได้ตามล าดับทุก
ขั้นตอน  

๑) ผู้สอนใช้เทคนิคการวิเคราะห์งานและประเมิน
ผู้เรียนตามขั้นตอนที่วิเคราะห์ 
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติในขั้นตอนที่ ปฏิบัติได้แล้ว
น ามาจัดล าดับใหม่ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติ
ของผู้เรียนแต่ละคน แล้วจึงน าเทคนิคการสอนแบบ
เดินหน้าและถอยหลังให้ผู้เรียนปฏิบัติแต่ละข้ันตอน 



๒๖ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๑ การถอดและสวมใส่เครื่อง
แต่งกาย (ต่อ) 

๑.๑.๕ สามารถแต่งตัวได้ตามล าดับทุก
ขั้นตอน (ต่อ) 

ต่อเนื่องโดยใช้การเสริมแรง 

 ๑.๒ การเลือกเครื่องแต่งกาย ๑.๒.๑ สามารถเลือกเสื้อผ้าของตนจาก     
ตู้เสื้อผ้า/ลิ้นชัก/ชั้นวางได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักประเภท
ของเครื่องแต่งกาย รู้จักเสื้อผ้าของตัวเอง และการ
เลือกเสื้อผ้าของตนเองจากผู้อ่ืน รู้จักตู้เสื้อผ้า/ลิ้นชัก/
ชั้นวาง รู้ต าแหน่งที่เก็บเสื้อผ้าของตัวเอง รวมไปถึง
ค าสั่งที่ใช้ในการท ากิจกรรม และการปฏิบัติตามค าสั่ง 
โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) วิเคราะห์งาน 
๒) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๓) กิจกรรมการสวมเครื่องแต่งกาย  
หมายเหตุ กรณีเสื้อผ้าของผู้ เรียนเก็บรวบรวมกับ
บุคคลอ่ืนให้สอนการจ าแนกเสื้อผ้าที่เป็นของตนเอง
ก่อน โดยใช้การกระตุ้นเตือน การเสริมแรง 

  ๑.๒.๒ สามารถเลือกเสื้อผ้า รองเท้าได้
เหมาะสมกับกาลเทศะและโอกาสได้เช่น ไป
ท างาน ไปงานเลี้ยง เป็นต้น 
 

๑) ผู้สอนใช้สื่อเป็นวีดีโอคลิปการจัดงานรื่นเริง และ
ให้ผู้เรียนแสดงออกโดยการเต้นร า การร้องเพลง  
๒) ให้ผู้เรียนดูภาพสถานการณ์ในชีวิตจริงของคนที่
ท างานในท่ีต่างๆและใช้ค าถามให้ผู้เรียนตอบเก่ียวกับ  



๒๗ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๒ การเลือกเครื่องแต่งกาย
(ต่อ) 

๑.๒.๒ สามารถเลือกเสื้อผ้า รองเท้าได้
เหมาะสมกับกาลเทศะและโอกาสได้เช่น  
ไปท างาน ไปงานเลี้ยง เป็นต้น (ต่อ) 
 

การแต่งกาย ทั้งท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม 
๓) จัดกิจกรรมงานรื่นเริงในชั้นเรียน/บ้าน และให้
ผู้เรียนเลือกเครื่องแต่งกาย โดยการแนะน า 
๔) ฝึกปฏิบัติซ้ าในสถานการณ์ท่ัวไป 

  ๑.๒.๓ สามารถแสดงสิ่งที่เป็นความชอบ
ส่วนตัวและรับรู้สิ่งที่เป็นแฟชั่นได้ 
 

 

ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่อง การแต่งกายที่
เหมาะสมตามสมัยนิยม เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบจากภาพ
ตัวอย่าง การฝึกให้ผู้เรียนบอกความชอบส่วนตัวใน
การแต่งกาย ทดลองแต่งกายตามที่ชอบหรือสนใจ 
แล้วฝึกให้รู้จักการปรับปรุงแต่งกายให้เหมาะสมกับ
ตนเอง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) สถานการณ์จริง  
๓) กิจกรรมการสวมเครื่องแต่งกาย 
๔) กิจกรรมการประกวดเดินแฟชั่นโชว์ 
๕) กิจกรรมแต่งตัวตุ๊กตากระดาษ 

  ๑.๒.๔ สามารถหาร้าน/ห้างสรรพสินค้า    
ที่จ าหน่ายเครื่องแต่งกายได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชื่อเรียกของ
ร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า  รู้จักสินค้าที่ต้องการ และ
ราคาสินค้าเหมาะสมกับตนเอง โดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้  



๒๘ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๒ การเลือกเครื่องแต่งกาย
(ต่อ) 

๑.๒.๔ สามารถหาร้าน/ห้างสรรพสินค้า    
ที่จ าหน่ายเครื่องแต่งกายได้ (ต่อ) 

๑) น าผู้เรียนไปตลาด/ร้านจ าหน่ายเครื่อง  แต่งกาย  
เพ่ือแนะน าสภาพแวดล้อมจริง 
๒) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามข้ันตอน 
๓) จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองในการให้ผู้เรียนได้ฝึก
เลือกร้านและสอบถามหาร้าน 

  ๑.๒.๕ สามารถเลือกเครื่องแต่งกายที่
เหมาะสมกับตนเองในร้านค้าได้ 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของขนาด สี แบบ 
และประเภท ของเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับ
ตนเอง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) น าผู้เรียนไปตลาด/ร้านจ าหน่ายเครื่อง  แต่งกาย  
เพ่ือแนะน าสภาพแวดล้อมจริง 
๒) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามข้ันตอน 
๓) จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองในการให้ผู้เรียนได้ฝึก
เลือกร้านและสอบถามหาร้าน 
๔) ให้ ผู้ เรียนได้ เลื อกเสื้ อ  กางเกง กระโปรงใน
สถานศึกษา 
๕) ให้ผู้เรียนได้เลือกที่ร้านค้า 

  ๑.๒.๖ สามารถซื้อเครื่องแต่งกายจาก
ร้านค้าได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การซื้อเครื่องแต่ง
กายจากร้านค้าให้เหมาะสมกับตนเอง โดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้  
 



๒๙ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๒ การเลือกเครื่องแต่งกาย
(ต่อ) 

๑.๒.๖ สามารถซื้อเครื่องแต่งกายจาก
ร้านค้าได้ (ต่อ) 

๑) น าผู้เรียนไปตลาด/ร้านค้าจ าหน่ายเครื่อง  แต่ง
กาย เพ่ือแนะน าสภาพแวดล้อมจริง 
๒) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามข้ันตอน 
๓) จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองในการให้ผู้เรียนได้ฝึก
ซื้อเครื่องแต่งกายจากร้านค้า 
๔) ให้ผู้เรียนได้เลือกซื้อเครื่องแต่งกายในร้านค้า 

 ๑.๓ การใช้ห้องน้ าในท่ีอยู่อาศัย   
 

๑.๓.๑ สามารถรับรู้เมื่อใดที่จะต้องเข้าห้อง
ส้วมได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักช่วงเวลาใน
การเข้าห้องส้วมในการขับถ่าย โดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การฝึกปฏิบัติโดยใช้การกระตุ้นเตือน การปรับแต่ง
พฤติกรรมในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 

  ๑.๓.๒ สามารถรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้ า
ในบ้านได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชื่อเรียกของ
อุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ าในบ้าน และประโยชน์ของ
อุปกรณ์แต่ละชนิด โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การอธิบายและสาธิต การใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆใน
ห้องน้ าในบ้ านของจริงให้ ผู้ เรียนได้รู้ จักชื่ อและ
ประโยชน์ของอุปกรณ์แต่ละชนิด 



๓๐ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๓ การใช้ห้องน้ าในท่ีอยู่อาศัย   
(ต่อ) 

๑.๓.๒ สามารถรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้ า
ในบ้านได้ 

๒) กิจกรรมการจับคู่ชื่ออุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้ าใน
บ้าน ตามสภาพความเป็นอยู่จริงของผู้เรียน 
๓.น าผู้เรียนไปห้องน้ าเพ่ือแนะน าสภาพแวดล้อมจริง 

  ๑.๓.๓ สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้ า
ในบ้านได้ด้วยตนเอง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การใช้อุปกรณ์ต่างๆ 
ในห้องน้ าให้เหมาะสมประเภทการใช้งาน โดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  ๑.๓.๔ สามารถกดชักโครก/ราดน้ าได้ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชักโครก/โถ
ส้วม รู้จักที่กดชักโครก/ขันน้ า รู้จักวิธีกดที่กดชัก
โครก/ตักน้ าด้วยขันน้ าแล้วราดน้ าจนสะอาด โดย
ผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 



๓๑ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๓ การใช้ห้องน้ าในท่ีอยู่อาศัย   
(ต่อ) 

๑.๓.๕ สามารถแต่งตัวให้เรียบร้อยหลังการ
ขับถ่ายได้ 
 
 
 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนปฏิบัติ ใน เรื่อง การแต่ งกาย
หลังจากการขับถ่าย การส ารวจตนเองหลังการขับถ่าย 
โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  ๑.๓.๖ เมื่อใช้ห้องน้ าแล้วสามารถท าให้
สะอาดเพ่ือผู้อื่นมาใช้ต่อได้ (การล้าง การห่อ
ผ้าอนามัย การใช้กระดาษช าระ) 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การกดชักโครก/ตัก
น้ าด้วยขันน้ าแล้วราดน้ าจนโถส้วมสะอาดการส ารวจ
ความเรียบร้อยของบริเวณภายในห้องน้ าหลังการใช้
ห้องน้ าและการท าความสะอาดห้องน้ าที่ตนเองเข้า
หรือการห่อและทิ้งผ้าอนามัยลงในถังขยะ ในกรณีที่
เป็นผู้หญิง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท า
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๕) กิจกรรมการล้ าง การห่อผ้ าอนามัย  การใช้
กระดาษช าระ 
 



๓๒ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๔ การใช้ห้องน้ าในท่ี
สาธารณะ 

๑.๔.๑ รับรู้เมื่อใดที่จะต้องเข้าห้องน้ าในที่
สาธารณะ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักช่วงเวลาใน
การเข้าห้องน้ าที่สาธารณะ โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  ๑.๔.๒ รูจ้ักป้ายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับการใช้
ห้องน้ าสาธารณะ  

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง รู้จักบอกชื่อและ
แยกแยะป้ายห้องน้ า เช่น ป้ายทางไปห้องน้ า ห้องน้ า
ผู้หญิงหรือห้องน้ าผู้ชาย ป้ายห้องน้ าคนพิการ ป้าย
ห้องน้ าสาธารณะที่ตนเองต้องเข้าใช้  โดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง 
๒ ) กิจกรรมการจับคู่ และการแยกแยะป้ ายให้
เหมาะสมกับการใช้ 
๓) กิจกรรมการฝึกสังเกตป้ายห้องน้ าในที่สาธารณะ 
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ 
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๖) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง  
 
 



๓๓ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๔ การใช้ห้องน้ าในท่ี
สาธารณะ (ต่อ) 

๑.๔.๓ รับรูว้่าห้องน้ าสาธารณะอยู่บริเวณ
ไหน 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ต าแหน่งที่ตั้งห้องน้ า
สาธารณะในชีวิตประจ าวันในชุมชน เช่น ห้องน้ า
ภายในวัด ห้องน้ าในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ห้องน้ าในโรงเรียน (ขึ้นอยู่กับบริบท
ของผู้เรียนแต่ละคน) ชีวิตประจ าวันนอกชุมชน เช่น 
ห้องน้ าภายในโรงพยาบาล ห้องน้ าในห้างสรรพสินค้า 
ห้องน้ าในสถานีต ารวจ เป็นต้น ในสถานการณ์จริง 
โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง 
๒ ) น า ผู้ เ รี ย น ไป ส ถ า น ที่ จ ริ ง  เ พ่ื อ แ น ะ น า
สภาพแวดล้อมจริง 
๓) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามข้ันตอน 

  ๑.๔.๔ รู้ความแตกต่างระหว่างห้องน้ า
สาธารณะ ชาย หรือ หญิง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนโดยชี้ ให้ เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างห้องน้ าชายหรือหญิงในการ ดูจากสถานที่จริง
ที่หลากหลายในแต่ละสถานที่ โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้  
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง 
๒) กิจกรรมฝึกสังเกตห้องน้ าในที่สาธารณะ 
๓) กิจกรรมบอกความแตกต่างในภาพ  
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 



๓๔ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๔ การใช้ห้องน้ าในท่ี
สาธารณะ (ต่อ) 

๑.๔.๔ รู้ความแตกต่างระหว่างห้องน้ า
สาธารณะ ชาย หรือ หญิง (ต่อ) 

๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  ๑.๔.๕ สามารถใช้ห้องน้ าสาธารณะได้ด้วย
ตนเอง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเข้าห้องน้ า
สาธารณะได้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๕) กิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่ 

  ๑.๔.๖ สามารถกดชักโครก/ราดน้ าและ
แต่งตัวให้เรียบร้อยในห้องน้ าสาธารณะ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การกดชักโครก/ราด
น้ าและแต่งตัวให้เรียบร้อยในห้องน้ าสาธารณะ โดย
ผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 



๓๕ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๔ การใช้ห้องน้ าในท่ี
สาธารณะ (ต่อ) 

๑.๔.๖ สามารถกดชักโครก/ราดน้ าและ
แต่งตัวให้เรียบร้อยในห้องน้ าสาธารณะ 
(ต่อ) 

๕) กิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่  
 

  ๑.๔.๗ เมื่อใช้ห้องน้ าสาธารณะแล้วสามารถ
ท าให้สะอาดเพ่ือผู้อ่ืนมาใช้ต่อได้ (การล้าง 
การห่อผ้าอนามัย การใช้กระดาษช าระ) 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การท าความสะอาด
ห้องน้ าหลังการใช้งาน ในห้องน้ าสาธารณะ การ
ส ารวจความเรียบร้อยของบริเวณภายในห้องน้ าหลัง
การใช้ห้องน้ าและการท าความสะอาดห้องน้ าที่ตนเอง
เข้าหรือการห่อและทิ้งผ้าอนามัยลงในถังขยะ ในกรณี
ที่เป็นผู้หญิง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท า
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๕) กิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่   

  ๑.๔.๘ สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้ า
สาธารณะได้ถูกต้อง  

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติ เรื่อง การใช้อุปกรณ์ต่างๆ 
ในห้องน้ าสาธารณะได้ถูกต้อง เช่น ประตูทางเข้า อ่าง
ล้างมือ ก๊อกน้ า กล่องกระดาษช าระ  สบู่ เหลว โถ
ปัสสาวะ ปุ่มกดต่างๆ ฯลฯ โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม 



๓๖ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๔ การใช้ห้องน้ าในท่ี
สาธารณะ (ต่อ) 

๑.๔.๘ สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้ า
สาธารณะได้ถูกต้อง (ต่อ) 

ดังต่อไปนี้  
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง 
๒) การสาธิต 
๓) กิจกรรมฝึกการจับคู่หน้าที่และการใช้งานของ
อุปกรณ์ต่างๆ 
๔) กิจกรรมแยกแยะอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องน้ า 
๕) การแสดงบทบาทสมมุติ 
๖) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๗) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๘) กิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่ 

 ๑.๕ อนามัยส่วนบุคคล ๑.๕.๑ สามารถล้างมือ ล้างหน้าเมื่อจ าเป็น 
หรือหลังใช้ห้องน้ า ก่อนหรือหลังการ
รับประทานอาหาร 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนล้างมือ ล้างหน้า เมื่อจ าเป็น หรือ
หลังใช้ห้องน้ า ก่อนหรือหลังการรับประทานอาหาร  
โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๔. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  ๑.๕.๒ สามารถอาบน้ าและเม่ือมีกลิ่นกาย
สามารถใช้ยาระงับกลิ่นกายได้  

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนอาบน้ า และฝึกให้ผู้เรียนส ารวจ
กลิ่นกายของตนเองและกลิ่นกายของเพ่ือ หากมีกลิ่น
กาย ฝึกให้ผู้ เรียนใช้ยาระงับกลิ่นกาย โดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้  



๓๗ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๕ อนามัยส่วนบุคคล (ต่อ) ๑.๕.๒ สามารถอาบน้ าและเม่ือมีกลิ่นกาย
สามารถใช้ยาระงับกลิ่นกายได้ (ต่อ) 

กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง 
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) กิจกรรมการเล่นเกมตอบค าถาม 
๕) กิจกรรมส ารวจตนเองและเพ่ือน 
 

  ๑.๕.๓ สามารถแปรงฟันและท าความ
สะอาดฟันได้อย่างถูกต้อง  

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนแปรงฟันและท าความสะอาดได้
อย่างอย่างถูกต้อง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การอธิบายวิธีการ 
๒) การสาธิต 
๓) การวิเคราะห์งาน  
๔) การฝึกปฏิบัติกับโมเดล 
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๖) การเสริมแรง 

  ๑.๕.๔ สามารถสระผมได้อย่างถูกต้อง ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้ว่าผมของ
ตนเองหรือของเพ่ือนสกปรก รู้จักช่วงเวลาความ
เหมาะสมในการสระผม รู้จักอุปกรณ์และวิธีการใช้งาน 
สามารถแยกแยะแชมพูสระผมหรือครีมนวดผมและ
ประโยชน์ของการใช้งาน  ฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนสระผม
ได้อย่างถูกต้อง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ 



๓๘ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๕ อนามัยส่วนบุคคล (ต่อ) ๑.๕.๔ สามารถสระผมได้อย่างถูกต้อง (ต่อ) ท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การอธิบายวิธีการ และประโยชน์ของการใช้งาน
ของแชมพูสระผมหรือครีมนวด 
๒) การสาธิตวิธีการสระผม 
๓) การวิเคราะห์งาน  
๔) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๖) การเสริมแรง 
๗) เกมคัดแยกขวดแชมพู ครีมนวด  
๘) กิจกรรมส ารวจตนเองและเพ่ือน 

  ๑.๕.๕ สามารถเปลี่ยนชุดชั้นในและถุงเท้า
เป็นประจ า 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน เปลี่ยนชุดชั้นในและถุงเท้าเป็น
ประจ าโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท า
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) วิเคราะห์งาน 
๒) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๓) กิจกรรมการเปลี่ยนชุดชั้นในและถุงเท้า  
๔) การเสริมแรง 

  ๑.๕.๖ สามารถเปลี่ยนผ้าอนามัยเมื่อมี
ประจ าเดือนได้อย่างเหมาะสม  

ผู้ ส อน ฝึ ก ให้ ผู้ เรี ยน  การสั ง เกตตน เอง เมื่ อ มี
ประจ าเดือนใช้ผ้าอนามัยเมื่อตนเองมีประจ าเดือน
อย่างถูกต้องเหมาะสม  การดูแลตนเองเมื่ อมี
ประจ าเดือน โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ 



๓๙ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๕ อนามัยส่วนบุคคล (ต่อ) ๑.๕.๖ สามารถเปลี่ยนผ้าอนามัยเมื่อมี
ประจ าเดือนได้อย่างเหมาะสม (ต่อ) 

ท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การอธิบายวิธีการ และประโยชน์ของการใส่
ผ้าอนามัยและเปลี่ยนผ้าอนามัย 
๒) การสาธิตวิธีการใส่ผ้าอนามัย 
๓) การวิเคราะห์งาน  
๔) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  ๑.๕.๗ สามารถก าจัดหนวดและเครา ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน สังเกตตนเองเมื่อมีหนวดและ
เครา การใช้มีดโกนหนวดเมื่อตนเอง มีหนวดและ
เครา อย่างถูกต้องเหมาะสม  โดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้  
๑) การอธิบายวิธีการ และประโยชน์ของการก าจัด
หนวดและเครา 
๒) การสาธิต 
๓) การวิเคราะห์งาน  
๔) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๖) การเสริมแรง 
 
 
 



๔๐ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๖ การปฏิบัติตนและดูแล
บุคลิกภาพ  

๑.๖.๑ สามารถตัดเล็บท าความสะอาดเล็บ
มือเล็บเท้า (ต่อ) 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนการสังเกตตนเองเมื่อมีเล็บยาว  ใช้
กรรไกรตัดเล็บเมื่อตนเองเล็บยาว อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท า
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การอธิบายวิธีการ และประโยชน์ของการตัดเล็บ 
๒) การสาธิต 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 

  ๑.๖.๒ สามารถสั่งน้ ามูกและใช้ผ้าเช็ดหน้า/
กระดาษเช็ดหน้าท าความสะอาด 

ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนสั่ งน้ ามูกและใช้ผ้ าเช็ดหน้า/
กระดาษเช็ดหน้าท าความสะอาดโดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้  
๑) กิจกรรมการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น วีดีโอ 
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น 
๒) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) กิจกรรมนิทานเล่าเรื่องสอนการดูแลตนเอง 

  ๑.๖.๓ สามารถหวีผม หรือ มัดผมให้
เรียบร้อย 
 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การหวีผม หรือ มัด
ผมให้เรียบร้อย โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) ผู้สอนใช้สื่อการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น วีดีโอ 
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น 



๔๑ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) 
(ต่อ) 

๑.๖ การปฏิบัติตนและดูแล
บุคลิกภาพ (ต่อ) 

๑.๖.๓ สามารถหวีผม หรือ มัดผมให้
เรียบร้อย (ต่อ) 

๒) กิจกรรมนิทานเล่าเรื่องสอนการดูแลตนเอง 
๓) การวิเคราะห์งาน  
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๖) การเสริมแรง 

๒. การเคลื่อนย้าย
ตนเองในบ้าน 
(Functional Mobility 
Skills) 
 

๒.๑ การเคลื่อนย้ายตนเองใน
บ้าน 

๒.๑.๑ สามารถเคลื่อนย้ายตนเองจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกท่ีหนึ่งได้ 

ผู้สอนประเมินความสามารถพ้ืนฐานการเคลื่อนย้าย
ตน เองจากที่ หนึ่ ง ไปยั ง อีกที่ หนึ่ ง การฝึ กสร้าง
ความคุ้นเคย รู้จักวิธีการ จนสามารถเคลื่อนย้าย
ตนเองจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิต 
๒) การวิเคราะห์งาน  
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๕) การเสริมแรง 

  ๒.๑.๒ สามารถรู้จักสถานที่ ต่างๆ ภายใน
บ้านได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติปฏิบัติในเรื่อง การฝึกให้
ผู้เรียนรู้จัก บอกและไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในบ้าน
ได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง  โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง 
๒) กิจกรรมการฝึกสังเกตสถานที่ต่างๆ ภายในบ้านได ้



๔๒ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๒. การเคลื่อนย้าย
ตนเองในบ้าน 
(Functional Mobility 
Skills) (ต่อ) 

๒.๑ การเคลื่อนย้ายตนเองใน
บ้าน (ต่อ) 

๒.๑.๒ สามารถรู้จักสถานที่ ต่างๆ ภายใน
บ้านได้ (ต่อ) 

๓) การแสดงบทบาทสมมุติ 
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  ๒.๑.๓ สามารถรู้จักการใช้ประโยชน์จาก
สถานที่ หรืออุปกรณ์ได้ 

ผู้สอนฝึกผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จัก การจับคู่
สถานที่หรือ อุปกรณ์ และบอกการใช้ประโยชน์จาก
สถานที่ หรืออุปกรณ์ได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง 
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๕) เกมจับคู่สถานที่หรือ อุปกรณ์ เช่น ค าศัพท์กับ
รูปภาพ, ค าศัพท์กับของจริง 

  ๒.๑.๔ สามารถเคลื่อนย้ายตนเองไปยังที่
ต่างๆ ภายในบ้านได้ตามความต้องการ 
 
 

ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักวิธีการ และ
สามารถเคลื่อนย้ายตนเองไปยังที่ต่างๆ ภายในบ้านได้ 
โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 



๔๓ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน (Health 
and Safety Skills)  

๓.๑ การดูแลและการป้องกัน
สุขภาพ 
 

 

๓.๑.๑  สามารถดูแลรักษาและป้องกัน
สุขภาพ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง วิธีการดูแลสุขภาพ  
ขั้นตอน หลักการในการดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพ  
โดยผู้สอนช่วยเหลือผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรมต่อไปนี้ 
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง 
๒) การสาธิต 
๓) กิจกรรมการดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพ  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ 
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๖) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  ๓.๑.๒  สามารถรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย  

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการ
รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยผู้สอนช่วยเหลือ
ผู้ เรียนจนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตการดูแลความสะอาดร่างกายครั้งละ ๑ 
กิจกรรม 
๒) เลือกกิจกรรมและปฏิบัติตาม 
๓) กิจกรรมการดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพ  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ 
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๖) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
 



๔๔ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน (Health 
and Safety Skills) 
(ต่อ) 

๓.๑ การดูแลและการป้องกัน
สุขภาพ (ต่อ) 
 

 

๓.๑.๓  สามารถออกก าลังกายได้ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การออกก าลังกาย 
บอกชนิดของกีฬา  อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกก าลังกาย 
วิธีการ และขั้นตอนในการออกก าลังกาย โดยผู้สอน
ช่วยเหลือผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง
โดยใช้กิจกรรมต่อไปนี้ 
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง 
๒) การสาธิต 
๓) กิจกรรมการออกก าลังกาย 
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ 
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  ๓.๑.๔  สามารถรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องการบอกชนิดของ
อาหาร  ประเภทของอาหาร อุปกรณ์ที่ ใช้ในการ
รับประทานอาหาร  ประโยชน์ของอาหาร โดยผู้สอน
ช่วยเหลือผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กิจกรรมการที่ใช้สื่อของจริงและให้เลือกต่อไปนี้ 
๑) การใช้สื่อของจริงและให้เลือก 
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ 
๓) การปฏิบัติสถานการณ์จ าลอง 
๔) การปฏิบัติสถานการณ์จริง 
๕) กิจกรรมการบอกและการจัดประเภทของอาหาร 
๖)กิจกรรมบอกอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรับประทานอาหาร   
๗) กิจกรรมประโยชน์ของอาหาร 



๔๕ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน (Health 
and Safety Skills) 
(ต่อ) 

๓.๑ การดูแลและการป้องกัน
สุขภาพ (ต่อ) 
 

 

๓.๑.๕  สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้น  ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน  สังเกตตนเองเมื่อเสื้อผ้าที่เปียก
ชื้ น  และเปลี่ ยน เสื้ อผ้ าที่ เปี ยกชื้ น  โดยผู้ สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การอธิบายประโยชน์ของการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียก
ชื้น 
๒) การวิเคราะห์งาน  
๓) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  ๓.๑.๖  สามารถระมัดระวังเรื่องน้ าหนัก ผู้ สอนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ยนปฏิ บั ติ ใน  เรื่ อ งรู้ จั กวิ ธี ก าร
ระมัดระวังเรื่องน้ าหนัก ทั้งน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ และ
มากกว่าเกณฑ์ โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียน
จนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ต่อไปนี้ 
๑) การอธิบายประโยชน์ของการระมัดระวังเรื่อง
น้ าหนักและยกตัวอย่าง 
๒) กิจกรรมการออกก าลังกาย 
๓) กิจกรรมการควบคุมอาหาร รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ 
 
 
 



๔๖ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน (Health 
and Safety Skills) 
(ต่อ) 

๓.๑ การดูแลและการป้องกัน
สุขภาพ (ต่อ) 
 

 

๓.๑.๗  สามารถรักษาความอบอุ่นของ
ร่างกายและหลีกเลี่ยงที่ท าให้ไม่สบาย 

ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักวิธีการรักษา
ความอบอุ่นของร่างกายและหลีกเลี่ยงที่ท าให้ไม่สบาย  
เช่น การใส่เสื้อแขนยาวในฤดูหนาว  การกางร่มหรือ
ใส่เสื้อกันฝนเมื่อฝนตก  โดยผู้สอนช่วยเหลือและ
กระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเองโดย
ใช้กิจกรรมต่อไปนี้ 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ 
๒) การปฏิบัติสถานการณ์จ าลอง 
๓) การปฏิบัติสถานการณ์จริง 

 ๓.๒ การปฐมพยาบาล ๓.๒.๑ สามารถแสดงการรับรู้ค าเตือนที่บอก
อันตรายและค าเตือนในการออกก าลังกาย 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จัก  แยกแยะ ค า
เตือน  ค าสั่งที่บอกอันตรายและค าเตือนในการออก
ก าลังกาย  โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจน
ผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเองโดยแยกสอนครั้งละ
งานโดยการวิเคราะห์งานต่อไปนี้ 
๑) จับคู่ภาพกับค าเตือน 
๒) ฝึกปฏิบัติตามค าเตือนในสถานการณ์จริง 

  ๓.๒.๒ สามารถแสดงการรับรู้ สัญลักษณ์ท่ี
บอกอันตรายและค าเตือนในการออก 
ก าลังกาย 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักสถานที่ รับรู้ 
แยกแยะสัญลักษณ์ที่บอกอันตรายและค าเตือนในการ
ออกก าลังกาย  โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้น
ผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยแยก
สอนครั้งละงานโดยการวิเคราะห์งานต่อไปนี้ 
๑) จับคู่ภาพกับค าเตือน 



๔๗ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน (Health 
and Safety Skills) 
(ต่อ) 

๓.๒ การปฐมพยาบาล (ต่อ) ๓.๒.๒ สามารถแสดงการรับรู้ สัญลักษณ์ท่ี
บอกอันตรายและค าเตือนในการออก 
ก าลังกาย (ต่อ) 
 

๒) ฝึกปฏิบัติตามค าเตือนในสถานการจริง 

  ๓.๒.๓ สามารถรู้วิธีการขอความช่วยเหลือ 
อย่างเหมาะสมในเรื่องฉุกเฉินจากหน่วย
ดับเพลิง ต ารวจ รถพยาบาล  

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จัก สถานที่และ
วิธีการขอความช่วยเหลือที่เหมาะสมในเรื่องฉุกเฉิน 
หน่ วยดับเพลิ ง ต ารวจ รถพยาบาล โดยผู้ สอน
ช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง โดยแยกสอนครั้งละงาน โดยการวิเคราะห์
งานต่อไปนี้ 
๑. จับคู่ภาพกับสถานการณ์ 
๒. ฝึกปฏิบัติการขอความช่วยเหลือในสถานการณ์จริง 

  ๓.๒.๔ สามารถรักษาแผลถลอก หรือการ
บาดเจ็บเล็กน้อย การเจ็บป่วยเล็กน้อย  มีด
บาด ปวดหัวและน้ าร้อนลวกได้  

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักอุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาล  วิธีใช้ยา  และวิธีการรักษา  แผลถลอก 
หรือการบาดเจ็บเล็กน้อย การเจ็บป่วยเล็กน้อย มีด
บาด ปวดหัวและน้ าร้อนลวก โดยผู้สอนช่วยเหลือและ
กระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดย
แยกสอนครั้งละงาน โดยการวิเคราะห์งานต่อไปนี้ 
๑. จับคู่ภาพกับสถานการณ์ 
๒. ฝึกปฏิบัติการขอความช่วยเหลือในสถานการณ์จริง 
 



๔๘ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน (Health 
and Safety Skills) 
(ต่อ) 

๓.๒ การปฐมพยาบาล (ต่อ) ๓.๒.๕ สามารถเสาะหาความช่วยเหลือ
ทางการการแพทย์เมื่อต้องการ  แยกแยะยา
กับขนมและใช้ยาที่เชื่อถือได้ 
 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักโรงพยาบาล  
สถานพยาบาล  ร้านขายยาเสาะหาความช่วยเหลือ
ทางการการแพทย์   เมื่อต้องการ แยกแยะยากับขนม 
และใช้ยาที่เชื่อถือได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้น
ผู้ เรียนจนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเองโดยใช้
กิจกรรมต่อไปนี้ 
๑) การอธิบายและสาธิต 
๒) การเลือกและปฏิบัติในแต่ละสถานการณ ์
๓) การแสดงบทบาทสมมุติ 
๔) การวิเคราะห์งาน  
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๖) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๗) กิจกรรมบอกหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินโดยใช้สื่อ 
๘) การศึกษาจากสื่อของจริงและปฏิบัติ 

 ๓.๓ การแพ้อาหาร หรือแพ้ยา ๓.๓.๑ สามารถรับรู้ หลีกเลี่ยงอาหารที่
ตนเองแพ้ได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักอาหารประเภท
ของอาหาร  ประโยชน์ของอาหาร 
เพ่ือรับรู้และหลีกเลี่ยงอาหารที่ตนเองแพ้ได้ โดย
ผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรมต่อไปนี้ 
๑) การอธิบายและสาธิต 
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 



๔๙ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน (Health 
and Safety Skills) 
(ต่อ) 

๓.๓ การแพ้อาหาร หรือแพ้ยา
(ต่อ) 

๓.๓.๑ สามารถรับรู้ หลีกเลี่ยงอาหารที่
ตนเองแพ้ได้ (ต่อ) 

๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๕) กิจกรรมบอกอาหารที่ตนเองแพ้ 

  ๓.๓.๒ รับรู้ หลีกเลี่ยงยาที่ตนเองแพ้ได้ 
สามารถบอกแพทย์/เจ้าหน้าที่ได้ว่าตนเอง
แพ้ยาอะไร เช่น พกบัตรติดตัวไว้ เป็นต้น 
 
 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักยาประเภทของ
ยา ประโยชน์ของยาเพ่ือรับรู้และหลีกเลี่ยงยาที่ตนเอง
แพ้ บอกแพทย์/เจ้าหน้าที่ได้ว่าตนเองแพ้ยาอะไร ได้ 
โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้ เรียนจนผู้ เรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมต่อไปนี้ 
๑) การอธิบายและสาธิต 
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๕) กิจกรรมบอกยาที่ตนเองแพ้ 

  ๓.๓.๓ ให้ความร่วมมือในการรับประทานยา
ที่จ าเป็นต้องใช้ประจ าวัน 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องให้ ความร่วมมือใน
การรับประทานยาที่จ าเป็นต้องใช้ประจ าวัน  โดย
ผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง 
๑) การอธิบายและสาธิต 
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 



๕๐ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน (Health 
and Safety Skills) 
(ต่อ) 

๓.๓ การแพ้อาหาร หรือแพ้ยา
(ต่อ) 

๓.๓.๓ ให้ความร่วมมือในการรับประทานยา
ที่จ าเป็นต้องใช้ประจ าวัน (ต่อ) 

๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  ๓.๓.๔ หยิบยาที่ต้องใช้เป็นประจ าจากท่ี
เก็บได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักชนิดของยาโดย
ก าหนดให้เลือกจากสี,ภาชนะบรรจุยาจากตัวเลือก 
๑,๒,๓ และสามารถหยิบยาที่ต้องใช้เป็นประจ าจากที่
เก็บได้อย่างถูกต้องด้วยตนเองโดยผู้สอนช่วยเหลือ
และกระตุน้ผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
๑) การอธิบายและสาธิต 
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  ๓.๓.๕ จัดเก็บยาที่จ าเป็นต้องใช้ประจ าให้
ให้อยู่ในที่เก็บท่ีปลอดภัย และดูวันหมดอายุ
ได้ 
 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักวิธีการจัดเก็บยา
ที่จ าเป็นต้องใช้ประจ าให้ให้อยู่ในที่เก็บที่ปลอดภัย
หลังจากการใช้แล้ว  โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้น
ผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง 
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 



๕๑ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน (Health 
and Safety Skills) 
(ต่อ) 

๓.๓ การแพ้อาหาร หรือแพ้ยา
(ต่อ) 

๓.๓.๕ จัดเก็บยาที่จ าเป็นต้องใช้ประจ าให้
ให้อยู่ในที่เก็บท่ีปลอดภัย และดูวันหมดอายุ
ได้ (ต่อ) 
 

๕) กิจกรรมดูวันหมดอายุของยา 

๔. ทักษะการท างาน
บ้าน (Home Living 
Skills) 

๔.๑ การดูแลเสื้อผ้า ๔.๑.๑ สามารถแขวนเสื้อผ้าได้ถูกต้อง 
 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการแขวนเสื้อผ้า
ได้ถูกต้องเช่น เสื้อคอกลมเสื้อผ่าหน้า  กางเกง 
กระโปรง เป็นต้นโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริงโดยใช้เทคนิคการสาธิต  
การตะล่อมกล่อมเกลาและการเสริมแรง 
๒) การสาธิต 

  ๔.๑.๒ สามารถพับเสื้อผ้าได้ถูกต้อง 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่องการพับเสื้อผ้าได้
ถูกต้องเช่น เสื้อคอกลม เสื้อผ่าหน้า กางเกง กระโปรง 
เป็นต้นโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริงโดยใช้เทคนิคการสาธิต 
การตะล่อมกล่อมเกลาและการเสริมแรง 
๒) การสาธิต 
หมายเหตุกรณี เสื้อผ้าของผู้ เรียนเก็บรวบรวมกับ
บุคคลอ่ืน ให้สอนการจ าแนกเสื้อผ้าที่เป็นของตนเอง
ก่อน โดยใช้การกระตุ้นเตือน การเสริมแรง 



๕๒ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. ทักษะการท างาน
บ้าน (Home Living 
Skills) (ต่อ) 

๔.๑ การดูแลเสื้อผ้า (ต่อ) ๔.๑.๓ สามารถจัดหมวดหมู่ (ในตู้เสื้อผ้า) 
ได้ถูกต้อง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในการจัดหมวดหมู่ (ในตู้
เสื้อผ้า)ได้ถูกต้องเช่น เสื้อคอกลม เสื้อผ้าหน้า กางเกง 
กระโปรงเป็นต้นโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริงโดยใช้เทคนิคการสาธิต 
การตะล่อมกล่อมเกลาและการเสริมแรง 
๒) การสาธิต 

  ๔.๑.๔ สามารถเลือกเสื้อผ้าสกปรก/
จ าเป็นต้องซักหรือซักแห้ง 
 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการเลือกเสื้อผ้า
สกปรก/จ าเป็นต้องซักหรือซักแห้งได้ โดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเองโดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิต 
๒) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริง 

  ๔.๑.๕ สามารถซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าได้
ถูกต้อง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า
โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเองโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริงโดยใช้เทคนิคการสาธิต 
การตะล่อมกล่อมเกลาและการเสริมแรง 
๒) การสาธิต 
 
 



๕๓ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. ทักษะการท างาน
บ้าน (Home Living 
Skills) (ต่อ) 

๔.๑ การดูแลเสื้อผ้า (ต่อ) ๔.๑.๖ สามารถรีดเสื้อผ้าที่ไม่ซับซ้อนได้ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการรีดเสื้อผ้าที่
ไม่ซับซ้อนได้เช่น เสื้อคอกลม กางเกง กระโปรง โดย
ผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริงโดยใช้เทคนิคการสาธิต 
การตะล่อมกล่อมเกลาและการเสริมแรง 
๒) การสาธิต 

  ๔.๑.๗ สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าแบบง่าย ได้
ถูกต้องเช่น ติดกระดุม สอยเสื้อ เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการซ่อมแซม
เสื้อผ้าแบบ ง่าย เช่น ติดกระดุม สอยเสื้อ เป็นต้น 
โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริงโดยใช้เทคนิคการสาธิต 
การตะล่อมกล่อมเกลาและการเสริมแรง 
๒) การสาธิต 

  ๔.๑.๘  สามารถท าความสะอาดหรือขัด
รองเท้าได้ถูกต้อง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการท าความ
สะอาดหรือขัดรองเท้า เช่น เป็นต้น โดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) วิเคราะห์งาน 
๒) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริงโดยใช้เทคนิคการสาธิต 
การตะล่อมกล่อมเกลาและการเสริมแรง 



๕๔ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. ทักษะการท างาน
บ้าน (Home Living 
Skills) (ต่อ) 

๔.๒ การเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม 
 
 

๔.๒.๑ สามารถชงเครื่องดื่มร้อนได้ 
 

 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการชงเครื่องดื่ม
ร้อนเช่น นม โอวัลตินเป็นต้น โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
๑) การวิเคราะห์งาน 
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 

  ๔.๒.๒ สามารถเปิดกระป๋อง เปิดถุง หรือ
ขวดได้แล้วเทส่วนผสมต่างๆ เข้าด้วยกันได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการเปิดกระป๋อง 
เปิดถุง หรือขวด แล้วเทส่วนผสมต่างๆ เข้าด้วยกัน 
โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง  โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การวิเคราะห์งาน ให้แยกแต่ละงานและประเมิน
พ้ืนฐาน 
๒) การฝึกปฏิบัติแต่ละงานในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 

  ๔.๒.๓ สามารถเตรียมผักต่างๆ ส าหรับการ
ประกอบ อาหารได้ เช่นเด็ดผัก ปอก
แตงกวา ดึงเส้นใยถั่วลันเตา เป็นต้น 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการเตรียมผัก
ต่างๆ ส าหรับการประกอบอาหารได้ เช่นเด็ดผัก ปอก
แตงกวาดึ งเส้นใยถั่ วลัน เตา เป็นต้น โดยผู้ สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 



๕๕ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. ทักษะการท างาน
บ้าน (Home Living 
Skills) (ต่อ) 

๔.๒ การเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม (ต่อ) 
 
 

๔.๒.๓ สามารถเตรียมผักต่างๆ ส าหรับการ
ประกอบ อาหารได้ เช่นเด็ดผัก ปอก
แตงกวา ดึงเส้นใยถั่วลันเตา เป็นต้น (ต่อ) 
 

๑) การวิเคราะห์งาน ให้แยกแต่ละงานและประเมิน
พ้ืนฐาน 
๒) การฝึกปฏิบัติแต่ละงานในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 

  ๔.๒.๔ สามารถหุงข้าวได้ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการหุงข้าว โดย
ผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การฝึกปฏิบัติโดยแยกงานในสถานการณ์จ าลอง 
เช่น  กดปุ่ มหม้อหุ งข้ าว การวางหม้อข้าวลงใน
ต าแหน่งหม้อ การปิดฝาหม้อ การกดปุ่ม ฯลฯ 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามข้ันตอน 
๔) การเสริมแรง 

  ๔.๒.๕ สามารถรู้จักการใช้ของมีคม (เช่น
มีด) ได้อย่างถูกต้อง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการใช้ของมีคม 
โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง  โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 



๕๖ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. ทักษะการท างาน
บ้าน (Home Living 
Skills) (ต่อ) 

๔.๒ การเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม (ต่อ) 
 
 

๔.๒.๖ สามารถรู้จักการใช้ความร้อนอย่าง
ปลอดภัย 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการใช้ความร้อน
อย่างปลอดภัย โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 

  ๔.๒.๗ สามารถท าอาหารง่ายๆ ตามขั้นตอน
หรือเมนูได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการท าอาหาร
ง่ายๆ ตามขั้นตอนหรือเมนูได้ เช่น  ต้ม  ทอด  เป็น
ต้น โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง  
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) สถานการณ์จริงโดยให้ฝึกปฏิบัติทีละงาน 
๒) ใช้การสาธิตในการสอน จากนั้นเปลี่ยนเป็นค าสั่ง 

  ๔.๒.๘ สามารถเลือกเตาไมโครเวฟ/เตาอบ 
ปรับอุณหภูมิเตา/ ระดับไฟ และควบคุมไฟ
ในการ ประกอบอาหารได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการเลือกเตา
ไมโครเวฟ/เตาอบ ปรับอุณหภูมิเตา/ ระดับไฟ และ
ควบคุมไฟ  ในการประกอบอาหาร โดยผู้ สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ  
ท าได้ด้วยตนเองเนื่องจากงานมีอันตรายเกณฑ์จะต้อง
ให้ถูกต้อง ๑๐๐ % โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) สถานการณ์จริง โดยให้ฝึกปฏิบัติทีละงานตาม
ขั้นตอน 



๕๗ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. ทักษะการท างาน
บ้าน (Home Living 
Skills) (ต่อ) 

๔.๒ การเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม (ต่อ) 
 

 ๒) ใช้การสาธิตในการสอน หลังจากนั้นให้เปลี่ยนเป็น
ค าสั่ง 

  ๔.๒.๙ สามารถเลือกใช้เตาก๊าซ/ไฟฟ้า ปรับ
ระดับไฟและควบคุมไฟในการประกอบ
อาหารได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการเลือกเตา
ก๊าซ/ไฟฟ้า ปรับระดับไฟและควบคุมไฟในการ
ประกอบอาหารโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ 
ท าได้ด้วยตนเองเนื่องจากงานมีอันตรายเกณฑ์จะต้อง
ให้ถูกตอ้ง ๑๐๐ % 
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) สถานการณ์จริง โดยให้ฝึกปฏิบัติทีละงานตาม
ขั้นตอน 
๒) ใช้การสาธิตในการสอน หลังจากนั้นให้เปลี่ยนเป็น
ค าสั่ง 

 ๔.๓ การจัดและการท าความ
สะอาดโต๊ะอาหาร 

๔.๓.๑ สามารถวางอุปกรณ์ เครื่องปรุงต่างๆ 
ในการรับประทานในต าแหน่งที่ถูกต้อง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการวางอุปกรณ์ 
เครื่องปรุงต่างๆ ในการรับประทานในต าแหน่งที่
ถูกต้องโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ ท าได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตทีละข้ันตอน และให้ปฏิบัติตาม 
๒) สถานการณ์จริง 
 
 



๕๘ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. ทักษะการท างาน
บ้าน (Home Living 
Skills) (ต่อ) 

๔.๓ การจัดและการท าความ
สะอาดโต๊ะอาหาร (ต่อ) 

๔.๓.๒ สามารถวางจาน/ถ้วยที่มีอาหารลง
ในต าแหน่งที่ถูกต้อง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการวางจาน/ถ้วย
ที่มีอาหารลงในต าแหน่งที่ก าหนดโดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้เรียนสามารถ ท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตทีละข้ันตอน และให้ปฏิบัติตาม 
๒) สถานการณ์จริง 

  ๔.๓.๓ สามารถน าอาหารที่เหลือจากการ
ทานจากถ้วย จานลงในต าแหน่งที่ถูกต้อง 
 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการน าอาหารที่
เหลือจากการทานจากถ้วยจานลงในขยะโดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ ท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตทีละข้ันตอน และให้ปฏิบัติตาม 
๒) สถานการณ์จริง 

  ๔.๓.๔ สามารถเก็บอาหารที่เหลือไว้ทานมื้อ
ต่อไป  (ตู้กับข้าว , ตู้เย็น)ได้อย่างถูกวิธี 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการเก็บอาหารที่
เหลือไว้ทานมื้อต่อไป โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การวิเคราะห์งาน โดยแยกงานแต่ละอย่างตาม
ขั้นตอน 
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 
 



๕๙ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. ทักษะการท างาน
บ้าน (Home Living 
Skills) (ต่อ) 

๔.๓ การจัดและการท าความ
สะอาดโต๊ะอาหาร (ต่อ) 

๔.๓.๕ สามารถท าความสะอาดโต๊ะกินข้าว ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการท าความ
สะอาดโต๊ะกินข้าว โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตตามข้ันตอน 
๒) ฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนในสถานการณ์จริง 

 ๔.๔ การท าความสะอาด
ภาชนะต่างๆ 

๔.๔.๑ สามารถน าอาหารออกจากภาชนะ
ลงถังขยะและน าไปทิ้ง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการน าอาหาร
ออกจากภาชนะลงถังขยะและน าไปทิ้งโดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียน สามารถท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) วิเคราะห์งาน 
๒) สอนงานแต่ละอย่างจนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 
๓) ฝึกปฏิบัติจริง 

  ๔.๔.๒ สามารถจัดเตรียมถ้วยจานที่จะล้าง
ให้วางตามขนาด ประเภท 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการจัดเตรียม
ถ้วยจานที่จะล้างให้วางตามขนาด ประเภทโดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียน สามารถท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) สถานการณ์จริง 
๒) การสาธิต 
 
 
 



๖๐ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. ทักษะการท างาน
บ้าน (Home Living 
Skills) (ต่อ) 

๔.๔ การท าความสะอาด
ภาชนะต่างๆ (ต่อ) 

๔.๔.๓ สามารถเตรียมกะละมัง หรืออ่าง ใส่
น้ าและน้ ายาล้างจานลงในปริมาณที่
เหมาะสม 

ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนปฏิบัติ ในเรื่องของการเตรียม
กะละมัง หรืออ่างน้ ายาล้างจานลงในปริมาณที่
เหมาะสมใส่ โดยผู้สอน ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) สถานการณ์จริง 
๒) การสาธิต 

  ๔.๔.๔ สามารถล้างอุปกรณ์ท่ีเป็นน้ ามันให้ 
ทั่วทั้งข้างใน ข้างนอก ข้างบน ข้างล่าง 
อย่างระมัดระวัง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการล้างอุปกรณ์
ที่เป็นน้ ามันให้ทั่วทั้งข้างในข้างนอก ข้างบน ข้างล่าง 
อย่างระมัดระวังโดยผู้สอน ช่วยเหลือจนผู้ เรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง   
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติจริงด้วยการกระตุ้นเตือน 
๒) การสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงครั้งละ ๑ ประเภท 

  ๔.๔.๕ สามารถล้างถ้วย แก้ว จาน มีด  
อย่างระมัดระวัง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการล้างถ้วย แก้ว 
จาน มีด อย่างระมัดระวัง โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติจริงด้วยการกระตุ้นเตือน 
๒) การสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงครั้งละ ๑ ประเภท 
 
 



๖๑ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. ทักษะการท างาน
บ้าน (Home Living 
Skills) (ต่อ) 

๔.๕ ท า/เปลี่ยนเครื่องที่นอน ๔.๕.๑ สามารถดึง/รื้อผ้าปูที่นอนออก ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการดึง/รื้อผ้าปูที่
นอนออกโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง   โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) สถานการณ์จริง 
๒) การสาธิต 

  ๔.๕.๒ สามารถสวมปลอกหมอนได้ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการสวมปลอก
หมอนโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) สาธิตและปฏิบัติตามขั้นตอน 
๒) ฝึกปฏิบัติในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์จริง 

  ๔.๕.๓ สามารถพับผ้าปูที่นอนได้ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการพับผ้าปูที่
นอนโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง  โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) สาธิตและปฏิบัติตามขั้นตอน 
๒) ฝึกปฏิบัติในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์จริง 

  ๔.๕.๔ สามารถดึงผ้าปูที่นอนให้อยู่ใน
ต าแหน่งที่ถูกต้อง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการดึงผ้าปูที่
นอนให้อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง โดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้เรียนสามารถท าได้ ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยใช้การวิเคราะห์งาน 
 



๖๒ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. ทักษะการท างาน
บ้าน (Home Living 
Skills) (ต่อ) 

๔.๕ ท า/เปลี่ยนเครื่องที่นอน  ๒) ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันในสถานการณ์
จริง 

  ๔.๕.๕ สามารถดึงผ้าปูที่นอนให้ตึง ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการดึงผ้าปูที่
นอนให้ตึงโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) สาธิตและปฏิบัติตามขั้นตอน 
๒) ฝึกปฏิบัติในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์จริง 

 ๔.๖ ท าความสะอาดและจัด
ห้อง 

๔.๖.๑ สามารถจัดระเบียบสิ่งของในห้องให้
อยู่ในที่ เหมาะสม เช่นจัดหนังสือวางบนชั้น
เก็บอุปกรณ์ใส่ ลิ้นชักเป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการดึงผ้าปูที่
นอนให้ตึงโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยใช้การวิเคราะห์งาน 
๒) ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันในสถานการณ์
จริง 

  ๔.๖.๒ สามารถดูแลที่นอน/ผ้าปูที่นอนได้
อย่างเหมาะสม 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการดูแลที่นอน/
ผ้าปูที่นอนได้อย่างเหมาะสม โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามข้ันตอนในแต่
ละงานร่วมกับครอบครัว 



๖๓ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. ทักษะการท างาน
บ้าน (Home Living 
Skills) (ต่อ) 

๔.๖ ท าความสะอาดและจัด
ห้อง (ต่อ) 

 ๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 

  ๔.๖.๓ สามารถปัดฝุ่นด้านบน ด้านหน้า
เฟอร์นิเจอร์ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการดึงผ้าปูที่
นอนให้ตึงโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) สถานการณ์จริง 
๒) การสาธิต 

  ๔.๖.๔ สามารถกวาดหรือดูดฝุ่นบนพื้น บน
พรม ใต้เตียง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการกวาดหรือดูด
ฝุ่นบนพ้ืน บนพรมใต้เตียงโดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
๑) สถานการณ์จริง 
๒) การสาธิต 

  ๔.๖.๕ สามารถท าความสะอาดหน้าต่าง 
กระจก 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการท าความ
สะอาดหน้าต่าง กระจกโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถท าได้ ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) สถานการณ์จริง 
๒) การสาธิต 
 
 



๖๔ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. ทักษะการท างาน
บ้าน (Home Living 
Skills) (ต่อ) 

๔.๖ ท าความสะอาดและจัด
ห้อง (ต่อ) 

๔.๖.๖ สามารถตกแต่งฝาผนังที่สะท้อน
ความชอบ ความสนใจของตน (โปสเตอร์ 
รูป เครื่องแขวน) 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการตกแต่งฝา
ผนั งที่ ส ะท้ อนความชอบ  ความสน ใจของตน 
(โปสเตอร์ รูป เครื่องแขวน )โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้เรียนสามารถท าได้ ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
๑) สถานการณ์จริง 
๒) การสาธิต 

 

 

๔.๖.๗ สามารถเปิด ปิด ประตู หน้าต่างได้ ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่องของการเปิด ปิด 
ประตู หน้าต่าง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) สถานการณ์จริง 
๒) การสาธิต 

  ๔.๖.๘ สามารถเปิด ปิด ไฟฟ้า ภายในห้อง
ได้ 
 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่องของการเปิด ปิด 
ไฟฟ้า ภายในห้องโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียน
สามารถท าได้ด้วย ตนเอง โดยใช้ 
๑) การสาธิตในสถานการณ์จริงทั้งการเล่นของเล่นที่มี
สวิทซ ์
๒) การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 



๖๕ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. ทักษะการท างาน
บ้าน (Home Living 
Skills) (ต่อ) 

๔.๖ ท าความสะอาดและจัด
ห้อง (ต่อ) 

๔.๖.๙ สามารถล็อคประตูหน้าต่าง  เพื่อ
ความปลอดภัย ได้อย่างถูกวิธี 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการล็อคประตู
หน้าต่าง  เพื่อความปลอดภัย โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง   
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 

๕. ทักษะการเข้าสังคม 
การท ากิจกรรม
นันทนาการ  
และการท างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization 
Recreation and 
Leisure Skills) 

๕.๑ มารยาทในการรับประทาน
อาหารร่วมกัน 

๕.๑.๑ สามารถใช้ช้อนได้เหมาะสมในการ
รับประทานอาหารร่วมกันได้ 

ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การสร้างความคุ้นเคย
ให้ผู้เรียนรู้จัก การจับคู่อุปกรณ์การรับประทานอาหาร 
และรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารได้
อย่างเหมาะสม โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง  
โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
๑) ฝึกปฏิบัติจริงกับเพ่ือนร่วมชั้นและครู 
๒) ฝึกปฏิบัติจริงกับครอบครัว 

  ๕.๑.๒ สามารถใช้ช้อนส้อมได้เหมาะสมใน
การรับประทานอาหารร่วมกันได้ 

ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การสร้างความคุ้นเคย
ให้ผู้เรียนรู้จัก การจับคู่อุปกรณ์การรับประทานอาหาร 
และรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารได้
อย่างเหมาะสม โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง   
โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
๑) ฝึกปฏิบัติจริงกับเพื่อนร่วมชั้นและครู 



๖๖ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๕. ทักษะการเข้าสังคม 
การท ากิจกรรม
นันทนาการ  
และการท างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization 
Recreation and 
Leisure Skills) (ต่อ) 

๕.๑ มารยาทในการรับประทาน
อาหารร่วมกัน (ต่อ) 

๕.๑.๒ สามารถใช้ช้อนส้อมได้เหมาะสมใน
การรับประทานอาหารร่วมกันได้ (ต่อ) 

๒) ฝึกปฏิบัติจริงกับครอบครัว 

  ๕.๑.๓ สามารถใช้ช้อนกลางได้เหมาะสมใน
การรับประทานอาหารร่วมกันได้ 

ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การสร้างความคุ้นเคย
ให้ผู้เรียนรู้จัก การจับคู่อุปกรณ์การรับประทานอาหาร 
และรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารได้
เหมาะสม  
โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง   
โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
๑) ฝึกปฏิบัติจริงกับเพื่อนร่วมชั้นและครู 
๒) ฝึกปฏิบัติจริงกับครอบครัว 

  ๕.๑.๔ สามารถตักอาหาร และเครื่องดื่ม
ส าหรับตนเองในปริมาณที่เหมาะสมได้ 

ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชนิดอาหาร 
และเครื่องดื่ม การตักอาหาร และการเทเครื่องดื่ม
ส าหรับตนเองในปริมาณที่เหมาะสมได้ โดยผู้สอน
ช่ วย เหลื อจนผู้ เรียนสามารถท าได้ ด้ วยตน เอง  
ดังต่อไปนี้  



๖๗ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๕. ทักษะการเข้าสังคม 
การท ากิจกรรม
นันทนาการ  
และการท างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization 
Recreation and 
Leisure Skills) (ต่อ) 

๕.๑ มารยาทในการรับประทาน
อาหารร่วมกัน (ต่อ) 

๕.๑.๔ สามารถตักอาหาร และเครื่องดื่ม
ส าหรับตนเองในปริมาณที่เหมาะสมได้ (ต่อ) 

๑) ใช้อุปกรณ์ที่ผู้เรียนใช้ประจ าในสถานการณ์จริง 
๒) ใช้อุปกรณ์อ่ืนที่พบเห็นทั่วไปในสถานการณ์จริง 

  ๕.๑.๕ สามารถเทน้ าหรือเครื่องดื่มอ่ืนโดย
ไม่หกเลอะเทอะได้ 

ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชนิด การรู้จัก
อุปกรณ์ ในการเท รู้วิธีการเท และฝึกเทน้ าหรือ
เครื่องดื่ ม อ่ืนโดยไม่หกเลอะเทอะได้  โดยผู้สอน
ช่ วย เหลื อจนผู้ เรียนสามารถท าได้ ด้ วยตน เอง  
ดังต่อไปนี้  
๑) ใช้ อุปกรณ์ ของจริงที่ ไม่แตกหักง่ายก่อน ใน
สถานการณ์จริง 
๒) ใช้อุปกรณ์ของจริงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  ๕.๑.๖ สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือ
บุคคลอื่นในการส่งต่ออาหาร เช่น ซอส 
น้ าปลา ได้ 
 
 

ผู้สอนฝึกผู้ เรียนปฏิบัติ ในเรื่อง การรู้จักประเภท
อาหาร  
การรู้จักซอสน้ าปลา การจับคู่อาหาร เช่น ค าศัพท์กับ
รูปภาพ, ค าศัพท์กับของจริงและส่งต่ออาหาร เช่น 
ซอส น้ าปลา ให้บุคคลอ่ืนได้  โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรม  



๖๘ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๕. ทักษะการเข้าสังคม 
การท ากิจกรรม
นันทนาการ  
และการท างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization 
Recreation and 
Leisure Skills) (ต่อ) 

๕.๑ มารยาทในการรับประทาน
อาหารร่วมกัน (ต่อ) 

๕.๑.๖ สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือ
บุคคลอื่นในการส่งต่ออาหาร เช่น ซอส 
น้ าปลา ได้ (ต่อ) 
 

ดังต่อไปนี้  
๑) ใช้ของจริงให้ผู้เรียนได้ชิมและแยกแยะ 
๒) ปฏิบัติจริงโดยให้ผู้เรียนหยิบของตามค าขอร้อง 

  ๕.๑.๗ สามารถตักข้าวของตนเองและผู้อื่น 
ได้อย่างถูกต้อง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการตักข้าวของ
ตนเองและผู้อื่น โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 

  ๕.๑.๘ สามารถรับประทานอาหารโดยไม่ส่ง
เสียงดัง ไม่คุยขณะรับประทานอาหาร ที่ท า
ให้อาหารหกหรือกระเด็น รับประทานใน
ความเร็วที่เหมาะสม 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการการรู้
มารยาทในการรับประทานอาหารและการฝึกให้
ผู้เรียนสามารถรับประทานอาหารได้อย่างมีมารยาท 
เช่น รับประทานอาหารโดยไม่ส่งเสียงดัง ไม่คุยขณะ
รับประทานอาหารที่ท าให้อาหารหกหรือกระเด็น 
รับประทานในความเร็วที่เหมาะสมได้ โดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้ 



๖๙ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๕. ทักษะการเข้าสังคม 
การท ากิจกรรม
นันทนาการ  
และการท างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization 
Recreation and 
Leisure Skills) (ต่อ) 

๕.๑ มารยาทในการรับประทาน
อาหารร่วมกัน (ต่อ) 

๕.๑.๘ สามารถรับประทานอาหารโดยไม่ส่ง
เสียงดัง ไม่คุยขณะรับประทานอาหาร ที่ท า
ให้อาหารหกหรือกระเด็น รับประทานใน
ความเร็วที่เหมาะสม (ต่อ) 

กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) สถานการณ์จ าลอง 
๒) สถานการณ์จริง 

  ๕.๑.๙ สามารถใช้กระดาษเช็ดปากได้อย่าง
ง่าย 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการใช้กระดาษ
เช็ดปาก โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 

 ๕.๒ การใช้เวลาว่างที่บ้าน ๕.๒.๑ สามารถตัดสินใจในการใช้เวลาว่าง
ของตนเองได้ 

ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การสร้างความคุ้นเคย
กับผู้เรียนในการฝึกให้รู้จักกิจกรรมที่สามารถท ายาม
ว่าง การรู้จักใช้เวลาว่างของตนเองในการท ากิจกรรม
ยามว่าง รวมทั้งสามารถตัดสินใจในการใช้เวลาว่าง
ของตนเองได้  โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
๑) สถานการณ์จ าลอง 



๗๐ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๕. ทักษะการเข้าสังคม 
การท ากิจกรรม
นันทนาการ  
และการท างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization 
Recreation and 
Leisure Skills) (ต่อ) 

๕.๒ การใช้เวลาว่างที่บ้าน (ต่อ) ๕.๒.๑ สามารถตัดสินใจในการใช้เวลาว่าง 
ของตนเองได้ (ต่อ) 

๒) สถานการณ์จริง 

  ๕.๒.๒ สามารถใช้เวลากับตนเองในช่วงสั้นๆ 
ได้ 

ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จัก และสามารถ
ใช้เวลากับตนเองในช่วงสั้นๆ ได้  โดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้  
๑) สถานการณ์จ าลอง 
๒) สถานการณ์จริง 

  ๕.๒.๓ สามารถเลือกรายการ หรือโปรแกรม
ทีวี วิดีโอที่ชอบได้ 

ผู้สอนฝึกผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จัก การบอก
ประเภท และสามารถเลือกรายการ หรือโปรแกรมทีวี 
วิดีโอที่ชอบได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง   
โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
๑) สถานการณ์จ าลอง 
๒) สถานการณ์จริง 



๗๑ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๕. ทักษะการเข้าสังคม 
การท ากิจกรรม
นันทนาการ  
และการท างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization 
Recreation and 
Leisure Skills) (ต่อ) 

๕.๒ การใช้เวลาว่างที่บ้าน (ต่อ) ๕.๒.๔ สามารถเล่นเกมในร่มได้ เช่น ไพ่ 
โดมิโน ปิงปอง เกมออนไลน์ เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จัก การบอก
ประเภทและสามารถเลือกเล่นเกมในร่มได้ โดย
ผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง 
โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
๑) สถานการณ์จ าลอง 
๒) สถานการณ์จริง 
๓) การเล่นเกมในร่ม เช่น ไพ่ โดมิโน ปิงปอง เกม
ออนไลน์ เป็นต้น 

  ๕.๒.๕ สามารถเข้าร่วมงานอดิเรกที่สนใจ
หรือสร้างสรรค์ได้ 
 
 
 

ผู้สอนฝึกผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จัก การบอก
ประเภทและสามารถเข้าร่วมงานอดิเรกที่สนใจหรือ
สร้างสรรค์ได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
๑) สถานการณ์จ าลอง 
๒) สถานการณ์จริง 

  ๕.๒.๖ สามารถหาข้อมูล/รู้จักแหล่งข้อมูล
ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การหาข้อมูล/รู้จัก
แหล่งข้อมูลว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง  โดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง  โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 



๗๒ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๕. ทักษะการเข้าสังคม 
การท ากิจกรรม
นันทนาการ  
และการท างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization 
Recreation and 
Leisure Skills) (ต่อ) 

๕.๒ การใช้เวลาว่างที่บ้าน (ต่อ) ๕.๒.๖ สามารถหาข้อมูล/รู้จักแหล่งข้อมูล
ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง (ต่อ) 
 

๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 
 

  ๕.๒.๗ สามารถรู้จักรายการสินค้าที่ต้องการ  
(เลือกบัตรภาพขึ้นมาแปะบนประตูฯลฯ) 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักรายการ
สินค้าท่ีต้องการ (เลือกบัตรภาพขึ้นมาแปะบนประตู( 
ฯลฯ) โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง  โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 

๖. ทักษะการมีส่วนร่วม
ในสังคมและทักษะชีวิต
(Community 
Participation and 
Living Skills) 

๖.๑ การซื้อของ ๖.๑.๑ สามารถซื้อของในร้านขายของช า
ใกล้บ้าน 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องการซื้อของในร้าน
ขายของช าใกล้บ้าน โดยมีการเขียนรายการบันทึกการ
ซื้ อของให้  และการบอกด้ วยวาจา โดยผู้ สอน
ช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 



๗๓ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๖. ทักษะการมีส่วนร่วม
ในสังคมและทักษะชีวิต
(Community 
Participation and 
Living Skills) (ต่อ) 

๖.๑ การซื้อของ (ต่อ) ๖.๑.๑ สามารถซื้อของในร้านขายของช า
ใกล้บ้าน (ต่อ) 
 

๒) สถานการณ์จริง 

  ๖.๑.๒ สามารถซื้อของในตลาด 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องซื้อของในตลาด  โดย
มีการเขียนรายการบันทึกการซื้อของให้ และการบอก
ด้วยวาจา  โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจน
ผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) สถานการณ์จริง 

  ๖.๑.๓ สามารถซื้อของในร้านสะดวกซื้อ 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องซื้อของในร้านสะดวก
ซื้อ โดยมีการเขียนรายการบันทึกการซื้อของให้ และ
การบอกด้วยวาจา โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้น
ผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถท า ได้ด้วยตนเอง 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) สถานการณ์จริง 

  ๖.๑.๔ สามารถซื้อของในร้านสรรพสินค้า ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนปฏิบัติ ในเรื่องซื้อของในร้าน
สรรพสินค้า โดยมีการเขียนรายการบันทึกการซื้อของ
ให้ และการบอกด้วยวาจา  โดยผู้สอนช่วยเหลือและ
กระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 



๗๔ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๖. ทักษะการมีส่วนร่วม
ในสังคมและทักษะชีวิต
(Community 
Participation and 
Living Skills) (ต่อ) 

๖.๑ การซื้อของ (ต่อ) ๖.๑.๔ สามารถซื้อของในร้านสรรพสินค้า 
(ต่อ) 

๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) สถานการณ์จริง 

  ๖.๑.๕ รู้ต าแหน่งของสิ่งของหรือ 
ขอความช่วยเหลือ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้ต าแหน่ง 
ของสิ่งของ พร้อมทั้ งรู้จักขอความช่วยเหลือจาก
เจ้าของร้านหรือผู้ อ่ืน  โดยผู้สอนช่วยเหลือและ
กระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) สถานการณ์จริง 

  ๖.๑.๖ รู้ความแตกต่างระหว่างการบริการ
ด้วยตนเองและการซื้อของแบบอื่น  
แสดงพฤติกรรมและจ่ายเงินได้อย่าง
เหมาะสม 

ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้ความแตกต่าง
ระหว่างการบริการด้วยตนเองและการซื้อของแบบอ่ืน 
แสดงพฤติกรรมและจ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม  โดย
ผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) สถานการณ์จริง 
 
 
 



๗๕ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๖. ทักษะการมีส่วนร่วม
ในสังคมและทักษะชีวิต
(Community 
Participation and 
Living Skills) (ต่อ) 

๖.๑ การซื้อของ (ต่อ) ๖.๑.๗ ซื้อของใช้ประจ า เช่น ของใช้ในบ้าน  
มีการเปรียบเทียบราคาสิ่งที่ซื้อ เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักซื้อของใช้ประจ า 
เช่น ของใช้ในบ้าน มีการเปรียบเทียบราคาสิ่งที่ซื้อ
โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้ เรียนจนผู้ เรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) สถานการณ์จริง 

  ๖.๑.๘ ซื้อของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า  
มีการตรวจสอบขนาด  

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักซื้อของใช้ส่วนตัว 
เช่น เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ
ขนาด โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้ เรียนจน
ผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) สถานการณ์จริง 

 ๖.๒ การรับประทานอาหาร
นอกบ้าน 

๖.๒.๑ รู้ความแตกต่างระหว่างร้านอาหาร/
ภัตตาคารบริการด้วยตนเองและมีบริกร
ให้บริการ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักความแตกต่าง
ระหว่างร้านอาหาร/ภัตตาคารที่ต้องบริการด้วย
ตนเองและมีบริกรให้บริการ  
โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้ เรียนจนผู้ เรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง 
๑) การใช้สื่อวีดีโอ หนังสั้นให้ดูกิจกรรมในสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน 
๒) จัดกิจกรรมในสถานการณ์จ าลองให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
๓) น าผู้เรียนฝึกในสถานการณ์จริง 



๗๖ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๖. ทักษะการมีส่วนร่วม
ในสังคมและทักษะชีวิต
(Community 
Participation and 
Living Skills) (ต่อ) 

๖.๒ การรับประทานอาหาร
นอกบ้าน (ต่อ) 

๖.๒.๒ สั่งอาหารจากเมนูโดยเลือกอาหารที่
ชอบและสามารถจ่ายได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องการอ่านเมนูและรู้จัก
การ สั่งอาหารจากเมนูโดยเลือกอาหารที่ชอบ โดย
ผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง 

  ๖.๒.๓ สามารถจ่ายได้โดยการตรวจสอบ
ราคา 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องการจ่ายได้โดยการ
ตรวจสอบราคาโดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียน
จนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) ปฏิบัติสถานการณ์จริง 

  ๖.๒.๔ เลือกอาหารและเครื่องดื่มน าถาด
และ ช้อนส้อม  เป็นต้นที่จ าเป็นในร้านที่
บริการด้วยตนเอง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักเลือกอาหารและ
เครื่องดื่ม  โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจน
ผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) ปฏิบัติสถานการณ์จริง 

  ๖.๒.๕ สังเกตมารยาทการรับประทาน
อาหารในที่สาธารณะ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักสังเกตมารยาท
การรับประทานอาหารในที่สาธารณะ โดยผู้สอน
ช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) ปฏิบัติในสถานการณ์จริง 



๗๗ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๖. ทักษะการมีส่วนร่วม
ในสังคมและทักษะชีวิต
(Community 
Participation and 
Living Skills) (ต่อ) 

๖.๒ การรับประทานอาหาร
นอกบ้าน (ต่อ) 

๖.๒.๖ รู้ต าแหน่งเคาน์เตอร์จ่ายเงิน  ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้ต าแหน่งเคาน์เตอร์
จ่ายเงิน หรือจ่ายเงินให้กับบริการหลีกเลี่ยงการทิปที่
มากเกินไป  โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจน
ผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) ปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

  ๖.๒.๗ รู้การจ่ายเงินให้กับบริกรหลีกเลี่ยง 
การทิปท่ีมากเกินไป 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้ต าแหน่งเคาน์เตอร์
จ่ายเงิน หรือจ่ายเงินให้กับบริกรหลีกเลี่ยงการทิปที่
มากเกินไป โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจน
ผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) สถานการณ์จริง 

 
 

 

 

 

 

 



๗๘ 
 

๒) แนวการจัดกิจกรรมกลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการด ารงชีวิต (Functional Academic Skills) 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การสื่อสาร 
(Communication 
Skills) 

๑.๑ การพูดและการสื่อสาร ๑.๑.๑ สามารถพูดหรือสื่อสารด้วยวิธีอ่ืน
เพ่ือแสดงการตอบรับหรือการปฏิเสธได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การพูดหรือสื่อสาร
ด้วยวิธีอ่ืนเพ่ือแสดงการตอบรับหรือการปฏิเสธได้ 
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) แสดงบทบาทสมมติ 
๒) สถานการณ์จ าลอง 
๓) การใช้เกม/เพลง 
๔) การใช้นิทาน/เรื่องเล่า 
๕) สอนตัวต่อตัว 
๖) สอนในชีวิตประจ าวัน 

  ๑.๑.๒ สามารถแสดงความต้องการพื้นฐาน 
เช่น หิวข้าวกระหายน้ า ต้องการเข้าห้องน้ า 
เป็นต้น โดยใช้ท่าทาง เสียง หรือภาษา
ง่ายๆ และสื่อต่าง ๆ ได้ 
 
 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่อง การแสดงความ
ต้องการพ้ืนฐาน เช่น หิวข้าวกระหายน้ า ต้องการเข้า
ห้องน้ า โดยใช้ท่าทาง เสียง หรือภาษาง่ายๆ และสื่อ
ต่าง ๆ ได้โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การใช้รูปภาพและการแลกเปลี่ยนภาพ 
๒) การสาธิต 
๓) สถานการณ์จ าลอง 
๔) ฝึกปฏิบัติจริง 



๗๙ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การสื่อสาร 
(Communication 
Skills) (ต่อ) 

๑.๑ การพูดและการสื่อสาร 
(ต่อ) 

๑.๑.๓ สามารถสื่อสารด้วยเครื่องมือสื่อสาร
ทางเลือก เช่น สื่อสารด้วยรูปภาพ กระดาน
สื่อสาร หนังสืออิเลคทรอนิกส์ โปรแกรม
การสื่อสาร แอพลิเกชันการสื่อสาร เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การที่สื่อสารด้วย
เครื่องมือสื่อสารทางเลือก เช่น สื่อสารด้วยรูปภาพ 
กระดานสื่อสาร หนังสืออิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมการ
สื่อสาร แอพลิเกชันการสื่อสาร เป็นต้นได้โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การใช้รูปภาพการใช้แอพลิเคชั่นการสื่อสาร 
กระดานสื่อสาร ฯลฯ ในสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒) การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ 
๓) สถานการณ์จ าลอง 
๔) ฝึกปฏิบัติจริง 

๒. การอ่าน  
(Reading Skills) 

๒.๑ การอ่านในชีวิตประจ าวัน ๒.๑.๑ สามารถอ่านค า/กลุ่มค าที่เก่ียวข้อง
กับบุคคลใกล้ชิดได้ เช่น พ่อ แม่ พ่ีน้องเป็น
ต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การที่สามารถอ่าน
ค า/กลุ่มค าท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิดได้ เช่น พ่อ แม่ 
พ่ีน้อง 
เป็นต้น โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การเลียนแบบ 
๒) การอ่านเป็นค า 
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพกับค า 
๔) การแจกรูปประสมค า 



๘๐ 
 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๒. การอ่าน  
(Reading Skills) (ต่อ) 

๒.๑ การอ่านในชีวิตประจ าวัน 
(ต่อ) 

๒.๑.๑ สามารถอ่านค า/กลุ่มค าที่เก่ียวข้อง
กับบุคคลใกล้ชิดได้ เช่น พ่อ แม่ พ่ีน้องเป็น
ต้น (ต่อ) 

๕) การใช้เกม 

  ๒.๑.๒ สามารถอ่านชื่อเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น จาน ช้อน โต๊ะ เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการที่สามารถ
อ่านชื่อเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น จาน ช้อน โต๊ะ 
เป็นต้น 
ได้โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การเลียนแบบ 
๒) การอ่านเป็นค า 
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพกับค า 
๔) การแจกรูปประสมค า 
๕) การใช้เกม 

  ๒.๑.๓ สามารถอ่านป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ 
ค าหรือกลุ่มค าในชีวิตประจ าวัน เช่น 
อันตราย ทางเข้า ทางออก ทางหนีไฟ  
ป้ายห้องน้ าหญิง ป้ายห้องน้ าชาย ป้ายบอก
สินค้า ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกทาง  

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การที่อ่านป้ายที่มี
ภาพ/สัญลักษณ์ ค าหรือกลุ่มค าในชีวิตประจ าวัน เช่น 
อันตราย ทางเข้า ทางออก ทางหนีไฟ ป้ายห้องน้ า
หญิง ป้ายห้องน้ าชาย ป้ายบอกสินค้า ป้ายห้ามเข้า 
ป้ายบอกทาง ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกสถานที่บริการ
ต่างๆ เป็นต้นโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 



๘๑ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๒. การอ่าน  
(Reading Skills) (ต่อ) 

๒.๑ การอ่านในชีวิตประจ าวัน 
(ต่อ) 

ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกสถานที่บริการต่างๆ 
เป็นต้น 

๑) เรียนรู้ในสถานที่จริง 
๒) การสาธิตและปฏิบัติตาม 
๓) การเลียนแบบ 
๔) การอ่านเป็นค า 
๕) การเชื่อมโยงรูปภาพกับค า 
๖) การแจกรูปประสมค า 
๗) การใช้เกม 

  ๒.๑.๔ สามารถอ่านและบอกความหมาย
ป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ ค าหรือกลุ่มค าใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น อันตราย ทางเข้า 
ทางออก ทางหนีไฟ ป้ายห้องน้ าหญิง ป้าย
ห้องน้ าชาย ป้ายบอกสินค้า ป้ายห้ามเข้า 
ป้ายบอกทาง ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกสถานที่
บริการต่าง ๆ เป็นต้น 
 
 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการที่สามารถ
อ่านและบอกความหมายป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ ค า
หรือกลุ่มค าในชีวิตประจ าวัน เช่น อันตราย ทางเข้า 
ทางออก ทางหนีไฟ ป้ายห้องน้ าหญิง ป้ายห้องน้ าชาย 
ป้ายบอกสินค้า ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกทาง ป้ายห้าม
เข้า ป้ายบอกสถานที่บริการต่าง ๆ เป็นต้นโดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) เรียนรู้ในสถานที่จริง 
๒) การสาธิตและปฏิบัติตาม 
๓) การเลียนแบบ 
๔) การอ่านเป็นค าบอกความหมายโดยปฏิบัติหรือ
เลือกจากสื่อต่างๆ 
๕) การเชื่อมโยงรูปภาพกับค า 



๘๒ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๒. การอ่าน  
(Reading Skills) (ต่อ) 

๒.๑ การอ่านในชีวิตประจ าวัน 
(ต่อ) 

๒.๑.๔ สามารถอ่านและบอกความหมาย
ป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ ค าหรือกลุ่มค าใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น อันตราย ทางเข้า 
ทางออก ทางหนีไฟ ป้ายห้องน้ าหญิง ป้าย
ห้องน้ าชาย ป้ายบอกสินค้า ป้ายห้ามเข้า 
ป้ายบอกทาง ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกสถานที่
บริการต่าง ๆ เป็นต้น (ต่อ) 

๖) การแจกรูปประสมค า 
๗) การใช้เกม 

  ๒.๑.๕ สามารถอ่านและบอกความหมาย
ป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ บนเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เช่น ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
วิธีการใช้ ข้อควรระวัง ใบรับประกันสินค้า 
เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การอ่านและบอก
ความหมายป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ บนเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เช่น ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า วิธีการใช้  
ข้อควรระวัง ใบรับประกันสินค้า เป็นต้นโดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) เรียนรู้ในสถานที่จริง 
๒) การสาธิตและปฏิบัติตาม 
๓) การเลียนแบบ 
๔) การอ่านเป็นค า 
๕) การเชื่อมโยงรูปภาพกับค า 
๖) การแจกรูปประสมค า 
 



๘๓ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๒. การอ่าน  
(Reading Skills) (ต่อ) 

๒.๑ การอ่านในชีวิตประจ าวัน 
(ต่อ) 

๒.๑.๖ สามารถอ่านตารางเรียนตารางนัด
หมายได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การอ่านตารางเรียน
ตารางนัดหมายได้โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
๒) การเชื่อมโยงรูปภาพกับค า 
๓) การเลียนแบบ 
๔) การอ่านเป็นค า 

  ๒.๑.๗ อ่านค าแนะน าที่ต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น เปิด ปิด ผลัก ดึง เลื่อน 

ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่อง การอ่านโดยใช้
ปฏิทิน ระบบ ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เปิด ปิด 
ผลัก ดึง เลื่อนโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งาน 
๒) วิธีการสอนแบบ 3R’s 
๓) เรียนรู้ในสถานที่จริง 
๔) การสาธิตและปฏิบัติตาม 
๕) การเลียนแบบ 
๖) การอ่านเป็นค า 
๗) การเชื่อมโยงรูปภาพกับค า 
 
 
 



๘๔ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. การเขียน 
(Writing Skills) 

๓.๑ การเขียนในชีวิตประจ าวัน ๓.๑.๑ สามารถเขียนหรือพิมพ์ชื่อของ
ตนเอง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเขียนหรือพิมพ์
ชื่อของตนเองโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์ 
๒) การสาธิต 
๓) การเลียนแบบ 
๔) การปฏิบัติจริง 

  ๓.๑.๒ สามารถเขียนหรือพิมพ์ที่อยู่ของ
ตนเอง  

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเขียนหรือพิมพ์ที่
อยู่ของตนเองโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห๑์. การวิเคราะห์ 
๒) การสาธิต 
๓) การเลียนแบบ 
๔) การปฏิบัติจริง 

  ๓.๑.๓ สามารถเขียนหรือพิมพ์เบอร์
โทรศัพท์ของตนเองและบุคคลในครอบครัว
ได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเขียนหรือพิมพ์
เบอร์โทรศัพท์ของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์ 
๒) การสาธิต 
๓) การเลียนแบบ 
๔) การปฏิบัติจริง 
 



๘๕ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. การเขียน 
(Writing Skills) (ต่อ) 

๓.๑ การเขียนในชีวิตประจ าวัน
(ต่อ) 

๓.๑.๔ สามารถเขียนหรือพิมพ์ชื่อของบุคคล
ในครอบครัวได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเขียนหรือพิมพ์
ชื่อของบุคคลในครอบครัวได้โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งาน 
๒) การสาธิตโดยใช้สื่อและปฏิบัติตาม 
๓) การเลียนแบบ 
๔) การปฏิบัติจริง 

  ๓.๑.๕ สามารถเขียนตารางนัดหมายของ
ตนเองได้ 
 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเขียนตารางนัด
หมายของตนเองได้โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งาน 
๒) การสาธิตปฏิทินประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน 
๓) การเลียนแบบ 
๔) การปฏิบัติจริง 

  ๓.๑.๖ สามารถเขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
เอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น แบบค าร้อง  
เขียนการ์ดอวยพร บัญชีรับ-จา่ยของตนเอง  
แบบฝาก-ถอนเงิน เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเขียนข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น แบบค าร้อง เขียน
การ์ดอวยพร บัญชีรับ-จ่ายของตนเอง แบบฝาก-ถอน
เงิน เป็นต้นโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งานและการสอนตามโครงสร้างของ
งาน 
๒) การสาธิตและปฏิบัติตาม 
๓) การเลียนแบบโดยใช้แบบฟอร์มง่ายๆไปถึงซับซ้อน 



๘๖ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. การเขียน 
(Writing Skills) (ต่อ) 

๓.๑ การเขียนในชีวิตประจ าวัน
(ต่อ) 

๓.๑.๖ สามารถเขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
เอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น แบบค าร้อง  
เขียนการ์ดอวยพร บัญชีรับ-จา่ยของตนเอง  
แบบฝาก-ถอนเงิน เป็นต้น (ต่อ) 

๔) การปฏิบัติจริง 

  ๓.๑.๗ สามารถเขียนเพ่ือบอกความต้องการ
แสดงการร้องขอ แสดงความรู้สึกได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเขียนเพ่ือบอก
ความต้องการแสดงการร้องขอ แสดงความรู้สึกได้โดย
ใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งาน 
๒) การสาธิตกับสื่อต่างๆและให้ปฏิบัติตาม 
๓) การเลียนแบบการใช้เครื่องมือการสื่อสารแสดง
ความต้องการ 
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 

๔. การคิดค านวณ
(Arithmetic Skills) 
(ต่อ) 

๔.๑ การบอกค่าตัวเลขและ
จ านวน (ต่อ) 
 
 

๔.๑.๑ สามารถบอกค่าตัวเลข ที่ระบุใน
อุปกรณ์/ของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันเช่น 
เครื่องชั่งน้ าหนัก เครื่องชั่งผักผลไม้ ป้าย
บอกราคา ป้ายบอกวันที่ผลิต ป้ายบอกวัน
หมดอายุ เป็นต้น 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกค่าตัวเลข ที่
ระบุในอุปกรณ์/ของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันเช่น 
เครื่องชั่งน้ าหนัก เครื่องชั่งผักผลไม้ ป้ายบอกราคา 
ป้ายบอกวันที่ผลิต ป้ายบอกวันหมดอายุ เป็นต้นโดย
ใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การสาธิตครั้งละ ๑ กิจกรรม โดยเริ่มจากเครื่องชั่ง      
ป้ายราคา ฯลฯ 
๒) การฝึกปฏิบัติ 



๘๗ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. การคิดค านวณ
(Arithmetic Skills) 
(ต่อ) 

๔.๑ การบอกค่าตัวเลขและ
จ านวน (ต่อ) 
 
 

๔.๑.๑ สามารถบอกค่าตัวเลข ที่ระบุใน
อุปกรณ์/ของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันเช่น 
เครื่องชั่งน้ าหนัก เครื่องชั่งผักผลไม้ ป้าย
บอกราคา ป้ายบอกวันที่ผลิต ป้ายบอกวัน
หมดอายุ เป็นต้น (ต่อ) 

๓) การใช้เกม 
๔) สถานการณ์จ าลอง 
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 

  ๔.๑.๒ สามารถหยิบของตามจ านวนที่
ตนเอง 
ต้องการ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การหยิบของตาม
จ านวนที่ตนเองต้องการโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การสาธิต 
๒) การฝึกปฏิบัติ 
๓) การใช้เกม 
๔) สถานการณ์จ าลอง 
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 

  ๔ .๑ .๓  ส าม ารถ บ อก แล ะ เข้ า ใจ ก าร
เรียงล าดับในการหยิบจับหรือจัดสิ่งของไว้
ตามล าดับ จากน้อยไปหามาก จากมากไป
หาน้อยได้ เช่น หยิบนมกล่องที่  ๒ , เอา
หนังสือไปวางชั้นที่ ๓ เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกและเข้าใจ
การเรียงล าดับ ในการหยิบจับหรือจัดสิ่ งของไว้
ตามล าดับ จากน้อยไปหามาก จากมากไปหาน้อยได้ 
เช่น หยิบนมกล่องที่ ๒ , เอาหนังสือไปวางชั้นที่ ๓ 
เป็นต้นโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การสาธิตในกิจกรรมประจ าวันและการเล่น 
๒) การฝึกปฏิบัติ 



๘๘ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. การคิดค านวณ
(Arithmetic Skills) 
(ต่อ) 

๔.๑ การบอกค่าตัวเลขและ
จ านวน (ต่อ) 
 
 

๔ .๑ .๓  ส าม ารถ บ อก แล ะ เข้ า ใจ ก าร
เรียงล าดับในการหยิบจับหรือจัดสิ่งของไว้
ตามล าดับ จากน้อยไปหามาก จากมากไป
หาน้อยได้ เช่น หยิบนมกล่องที่  ๒ , เอา
หนังสือไปวางชั้นที่ ๓ เป็นต้น (ต่อ) 

๓) การใช้เกม 
๔) สถานการณ์จ าลอง 
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 

  ๔.๑.๔ สามารถเปรียบเทียบปริมาณหรือ
น้ าหนักสิ่งของที่ก าหนดให้โดยใช้อุปกรณ์ได้ 
เช่น น้อยกว่า, เท่ากับ, มากกว่า เป็นต้น 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเปรียบเทียบ
ปริมาณหรือน้ าหนักสิ่งของที่ก าหนดให้โดยใช้อุปกรณ์
ได้ เช่น น้อยกว่า, เท่ากับ, มากกว่า เป็นต้นโดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การสาธิตกับอุปกรณ์ และแนะน าในการ
เปรียบเทียบ 
๒) การฝึกปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
๓) การใช้เกม 
๔) สถานการณ์จ าลอง 
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 
 
 
 
 



๘๙ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. การคิดค านวณ
(Arithmetic Skills) 
(ต่อ) 

๔.๑ การบอกค่าตัวเลขและ
จ านวน (ต่อ) 
 
 

๔.๑.๕ สามารถเปรียบเทียบปริมาณหรือ
น้ าหนักสิ่ งของที่ ระบุ ในผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน เช่น น้อยกว่า, เท่ากับ, 
มากกว่า เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเปรียบเทียบ
ปริมาณหรือน้ าหนักสิ่งของที่ระบุในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น น้อยกว่า, เท่ากับ, มากกว่า เป็น
ต้นโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การสาธิตจากของจริงโดยจ าแนกรูปร่าง จ านวนใน
สิ่งของประเภทเดียวก่อน 
๒) การฝึกปฏิบัติการเปรียบเทียบครั้งละ ๑ 
๓) การใช้เกม 
๔) สถานการณ์จ าลอง 
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 

 ๔.๒ การใช้จ่ายเงิน 
 

๔.๒.๑ สามารถซื้อของด้วยเงินเหรียญหรือ
ธนบัตรและตรวจสอบเงินทอนได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การซื้อของด้วยเงิน
เหรียญหรือธนบัตรและตรวจสอบเงินทอนโดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) วิเคราะห์งานและน ามาสอนครั้งละ ๑ ขั้นตอน 
๒) บทบาทสมมติ 
๓) สถานการณ์จ าลอง 
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 
 
 
 



๙๐ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. การคิดค านวณ
(Arithmetic Skills) 
(ต่อ) 

๔.๒ การใช้จ่ายเงิน  (ต่อ) ๔.๒.๒ สามารถใช้เงินที่มีค่าใกล้เคียงกับ
สิ่งของที่ซื้อเช่น ใช้เงินเหรียญ ๑๐ บาท ซื้อ
ของราคา ๕ หรือ ๑๐ บาท เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การใช้เงินที่มีค่า
ใกล้เคียงกับสิ่งของที่ซื้อเช่น ใช้เงินเหรียญ ๑๐ บาท 
ซื้อของราคา ๕ หรือ ๑๐ บาท เป็นต้นโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้  
๑) การจ าแนก และเปรียบเทียบมากกว่า น้อยกว่า 
กับเงินท่ีก าหนด 
๒) การเชื่อมโยงการจ า 
๓) บทบาทสมมติ 
๔) สถานการณ์จ าลอง 
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 

  ๔.๒.๓ สามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อน
ซื้อสินค้า 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเปรียบเทียบ
ราคาสินค้าก่อนซื้อสินค้าโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การเปรียบเทียบสินค้าประเภทเดียวกันเกี่ยวกับ
ปริมาณและราคา 
๒) การเชื่อมโยงการจ า 
๓) บทบาทสมมติ 
๔) สถานการณ์จ าลอง 
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 
 



๙๑ 
 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. การคิดค านวณ
(Arithmetic Skills) 
(ต่อ) 

๔.๒ การใช้จ่ายเงิน  (ต่อ) ๔.๒.๔ สามารถจ่ายค่าซื้อสินค้าที่ต้องการ
ด้วยจ านวนเงินที่ถูกต้องได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การจ่ายค่าซื้อสินค้า
ที่ต้องการด้วยจ านวนเงินที่ถูกต้องได้โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้  
๑) การนับเงินและการทอนเงิน 
๒) การเชื่อมโยงการจ า 
๓) บทบาทสมมติ 
๔) สถานการณ์จ าลอง 
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 

  ๔ .๒ .๕  สามารถเก็บ เงิน เพ่ื อใช้ ในสิ่ งที่
ต้องการ โดยการหยอดกระปุกออมสินหรือ
ฝากธนาคาร 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเก็บเงินเพ่ือใช้ใน
สิ่งที่ต้องการ โดยการหยอดกระปุกออมสินหรือฝาก
ธนาคารโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การอธิบาย 
๒) การเชื่อมโยงการจ า 
๓) บทบาทสมมติ 
๔) สถานการณ์จ าลอง 
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 
 
 



๙๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. การคิดค านวณ
(Arithmetic Skills) 
(ต่อ) 

๔.๒ การใช้จ่ายเงิน  (ต่อ) ๔.๒.๖ สามารถรู้จักเก็บรักษาเงินไม่ให้สูญ
หาย 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การที่สามารถรู้จัก
เก็บรักษาเงินไม่ให้สูญหายโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การสาธิตและปฏิบัติตาม 
๒) การเชื่อมโยงการจ า 
๓) บทบาทสมมติ 
๔) สถานการณ์จ าลอง 
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 

  ๔.๒.๗ สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การใช้เครื่องคิดเลข
ไดโ้ดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การอธิบายพร้อมสาธิต 
๒) การเชื่อมโยงการจ า 
๓) บทบาทสมมติ 
๔) สถานการณ์จ าลอง 
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 



๙๓ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๕. ความคิดรวบยอด
และการแก้ปัญหา 
(Concept and 
Problem Solving) 

๕.๑ วันและเวลา 
 

๕.๑.๑ สามารถรู้จักวันที่ต้องมาเรียนและ
วันหยุดได้ 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการรู้จักวันที่
ต้องมาเรียนและวันหยุด โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
๑) การอธิบาย 
๒) กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพ 
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 

  ๕.๑.๒ สามารถปฏิบัติกิจวัตรหรือกิจกรรมที่
มีการก าหนดนัดหมายไว้ได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการปฏิบัติ
กิจวัตรหรือกิจกรรมที่มีการก าหนดนัดหมาย โดยใช้
วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การอธิบาย 
๒) กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพ 
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 

  ๕.๑.๓ สามารถปฏิบัติกิจวัตรหรือกิจกรรม  
ตามตารางเวลาของแต่ละวันได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการปฏิบัติ
กิจวัตรหรือกิจกรรม ตามเวลาในการท ากิจวัตร
ประจ าวันของแต่ละวัน โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การอธิบาย 
๒) กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพ 
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 



๙๔ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๕. ความคิดรวบยอด
และการแก้ปัญหา 
(Concept and 
Problem Solving) 
(ต่อ) 

๕.๒ การวางแผนการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน 

 

๕.๒.๑ สามารถบอกเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับ
วันและเวลา เช่น เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้ได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการบอก
เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับวันและเวลา เช่น เมื่อวาน 
วันนี้ พรุ่งนี้ โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การอธิบาย 
๒) กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพ 
๔) การเลียนแบบ 
๕) การชี้แนะ 
๖) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 

  ๕.๒.๒ สามารถวางแผน งาน กิจกรรม 
ล่วงหน้าได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการสามารถวาง
งาน กิจกรรม ล่วงหน้า โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การอธิบาย 
๒) กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพ 
๔) การเลียนแบบ 
๕) การชี้แนะ 
๖) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 

  ๕.๒.๓ สามารถวางแผนการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน เช่น การตั้งนาฬิกาปลุก นาฬิกา
บอกเวลา นาฬิกาจับเวลาได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการวางแผนการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เช่น การตั้งนาฬิกาปลุก 
นาฬิกาบอกเวลา นาฬิกาจับเวลาได้ โดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
๑) การอธิบาย 



๙๕ 
 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๕. ความคิดรวบยอด
และการแก้ปัญหา 
(Concept and 
Problem Solving) 
(ต่อ) 

๕.๒ การวางแผนการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน (ต่อ) 

 

๕.๒.๓ สามารถวางแผนการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน เช่น การตั้งนาฬิกาปลุก นาฬิกา
บอกเวลา นาฬิกาจับเวลาได้ (ต่อ) 

๒) กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง 
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพ 
๔) การเลียนแบบ 
๕) การชี้แนะ 
๖) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 

 ๕.๓ สถานที่ในชีวิตประจ าวัน ๕.๓.๑ สามารถบอกสถานที่ท่ีตนเองอยู่ได ้
 

 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการบอกสถานที่
ที่ตนเองอยู่ โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) บทบาทสมมติ 
๒) สถานการณจ าลอง 
๓) การเชื่อมโยงการจ า 
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 
 
 

  ๕.๓.๒ สามารถค้นหาชื่อถนนและเลขท่ีบ้าน
ตามข้อมูลที่ก าหนดได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการค้นหาชื่อ
ถนนและเลขทีบ่้านตามข้อมูลที่ก าหนด โดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
๑) บทบาทสมมติ 
๒) สถานการณจ าลอง 
๓) การเชื่อมโยงการจ า 
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 



๙๖ 
 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๕. ความคิดรวบยอด
และการแก้ปัญหา 
(Concept and 
Problem Solving) 
(ต่อ) 

๕.๓ สถานที่ในชีวิตประจ าวัน
(ต่อ) 

๕.๓.๓ สามารถรู้ที่ตั้งและบทบาทหน้าที่ของ
บริการต่าง ๆ ในชุมชน และสามารถใช้
บริการจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ เช่น ร้านค้า ที่
ท าการ ไปรษณีย์ ธนาคาร ห้องสมุด ตลาด 
ส านักงาน เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
เป็นต้น  

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการรู้ที่ตั้งและ
บทบาทหน้าที่ของบริการต่าง ๆ ในชุมชน และ
สามารถใช้บริการจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ เช่น ร้านค้า 
ที่ท าการ ไปรษณีย์ ธนาคาร ห้องสมุด ตลาด 
ส านักงาน เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น โดยใช้
วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) บทบาทสมมติ 
๒) สถานการณจ าลอง 
๓) การเชื่อมโยงการจ า 
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 

  ๕.๓.๔ สามารถใช้สถานที่บริการต่าง ๆ ใน
ชุมชนได้ เช่น ร้านค้า ที่ท าการ ไปรษณีย์ 
ธน าค าร  ห้ อ งสมุ ด  ตล าด  ส านั ก งาน 
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการรู้จักใช้
สถานที่บริการต่าง ๆ ในชุมชนได้ เช่น ร้านค้า ที่ท า
การ ไปรษณีย์ ธนาคาร ห้องสมุด ตลาด ส านักงาน 
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) บทบาทสมมติ 
๒) สถานการณจ าลอง 
๓) การเชื่อมโยงการจ า 
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 



๙๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๕. ความคิดรวบยอด
และการแก้ปัญหา 
(Concept and 
Problem Solving) 
(ต่อ) 

๕.๔ รู้จักการแก้ปัญหา ๕.๔.๑ สามารถเผชิญกับปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน และ
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและ
เหมาะสม และสามารถแก้ปัญหาในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการที่สามารถ
เผชิญกับปัญหาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสม 
และสามารถแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
๑) การสาธิต  
๒)  การจ าลองสถานการณ์  
๓)  การแสดงบทบาทสมมุติ  
๔)  การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๕)  การสอนแบบตัวต่อตัว 
๖)  กระบวนการกลุ่ม 
๗) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s 



๙๘ 
 

๓) แนวการจัดกิจกรรมกลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม (Personal and Social Skills) 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง (Self-
determination Skills) 

 ๑.๑ การรู้จักตนเอง 
 

๑.๑.๑ สามารถบอกสิ่งที่ตนเองชอบได้เช่น 
สี อาหาร กีฬา สถานที่ สัตว์ เป็นต้น
สามารถบอกสิ่งที่ตนเองชอบได้เช่น สี 
อาหาร กีฬา สถานที่ สัตว์ เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกสิ่งที่ตนเอง
ชอบได้เช่น สี อาหาร กีฬา สถานที่ สัตว์ เป็นต้นโดย
ใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิต การให้เลือกสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การส ารวจ  
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๘) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s 

  ๑.๑.๒ สามารถบอกอารมณ์ของตนเองได้ 
เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกอารมณ์ของ
ตนเองได้ เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เป็นต้น โดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

 ๑) การสาธิต จากการใช้เรื่องเล่าทางสังคมและให้
แสดงตามบทบาท 
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
 



๙๙ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง (Self-
determination Skills) 
(ต่อ) 

 ๑.๑ การรู้จักตนเอง (ต่อ) 
 

๑.๑.๒ สามารถบอกอารมณ์ของตนเองได้ 
เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เป็นต้น (ต่อ) 

๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๗) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s 

  ๑.๑.๓ สามารถบอกชื่อของตนเองได้ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกชื่อของ
ตนเอง โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิต  
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์           
การแนะน าตนเอง 
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๗) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s 

  ๑.๑.๔ สามารถบอกอายุ วันเดือนปีเกิดของ
ตนเองได้ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกอายุ               
วันเดือนปีเกิดของตนเอง โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตการใช้กลยุทธ์ผ่านการมองเห็นโดยใช้
ข้อมูลบุคคล 
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  



๑๐๐ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง (Self-
determination Skills) 
(ต่อ) 

 ๑.๑ การรู้จักตนเอง (ต่อ) 
 

๑.๑.๔ สามารถบอกอายุ วันเดือนปีเกิด 
ของตนเองได้ (ต่อ) 

๖) การส ารวจ  
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๘)การสอนโดยใช้หลัก 3R’s 

 ๑.๒ ความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
 

๑.๒.๑ สามารถบอกความดีที่ตนเองกระท า
ได้เช่น ความดีที่กระท าต่อ ครอบครัว 
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน สังคม 
เป็นต้น 

 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกความดีที่
ตนเองกระท าได้เช่น ความดีที่กระท าต่อ ครอบครัว 
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน สังคม เป็นต้นโดยใช้
วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิต และการใช้เรื่องเล่าทางสังคม 

๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว 

๘) กระบวนการกลุ่ม 
  ๑.๒.๒ สามารถบอกความซื่อสัตย์ที่ตนเอง

กระท าได้ เช่น ไม่ลักขโมย ไม่พูดโกหก เป็น
ต้น  

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกความ
ซื่อสัตย์ที่ตนเองกระท าได้ เช่น ไม่ลักขโมย ไม่พูด
โกหก เป็นต้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การใช้เรื่องเล่าทางสังคม 

๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  



๑๐๑ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง (Self-
determination Skills) 
(ต่อ) 

๑.๒ ความภาคภูมิใจในตนเอง 
(ต่อ) 

๑.๒.๒ สามารถบอกความซื่อสัตย์ที่ตนเอง
กระท าได้ เช่น ไม่ลักขโมย ไม่พูดโกหก เป็น
ต้น (ต่อ)  

๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว 

๘) กระบวนการกลุ่ม 
  ๑.๒.๓ สามารถบอกความเสียสละที่ตนเอง

กระท าได้ เช่น แบ่งขนมหรือของเล่นให้คน
อ่ืน เป็นต้น  

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกความ
เสียสละที่ตนเองกระท าได้ เช่น แบ่งขนมหรือของเล่น
ให้คนอ่ืน เป็นต้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การใช้เรื่องเล่าทางสังคม 

๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว 

 ๑.๓ การเห็นคุณค่าในตนเอง ๑.๓.๑ บอกความสามารถของตนเองได้ โดย
มีการตระหนัก ยอมรับ และเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอก
ความสามารถของตนเองได้ โดยมีการตระหนัก 
ยอมรับ และเห็นคุณค่าในตนเองโดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
๑) การจัดกิจกรรมให้เลือกปฏิบัติสิ่งที่ชอบและลงมือ
ปฏิบัติ 
๒) การจ าลองสถานการณ์  



๑๐๒ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง (Self-
determination Skills) 
(ต่อ) 

๑.๓ การเห็นคุณค่าในตนเอง ๑.๓.๑ บอกความสามารถของตนเองได้ โดย
มีการตระหนัก ยอมรับ และเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 

๓) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๔) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๕) การสอนแบบตัวต่อตัว 

๖) กระบวนการกลุ่ม 

๗) การสอนโดยการมอบหมายงานที่สนใจ 
 ๑.๔ รู้จักสิทธิ หน้าที่และ

บทบาทตนเอง 
๑.๔.๑ รูจ้ักสิทธิ หน้าที่ บทบาทของตนเอง 
และมีความรับผิดชอบในการกระท าตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว 
ห้องเรียน เช่น การยืนตรงเคารพธงชาติ 
ปฏิบัติตามกฎกติกาของห้องเรียน ช่วยงาน
บ้าน เป็นต้น 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักสิทธิ หน้าที่ 
บทบาทของตนเอง และมีความรับผิดชอบในการ
กระท าตามบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว 
ห้องเรียน เช่น การยืนตรงเคารพธงชาติ ปฏิบัติตาม
กฎกติกาของห้องเรียน ช่วยงานบ้าน  
เป็นต้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตและปฏิบัติในสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๗) กระบวนการกลุ่ม 
 
 
 



๑๐๓ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง (Self-
determination Skills) 
(ต่อ) 

๑.๔ รู้จักสิทธิ หน้าที่และ
บทบาทตนเอง (ต่อ) 

๑.๔.๒ รูจ้ักสิทธิ หน้าที่ บทบาทของตนเอง 
และมีความรับผิดชอบในการกระท าตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชน และ
สังคม เช่น ไม่ท าลายทรัพย์สินของชุมชน 
เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนตามโอกาสที่
เหมาะสม เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของรู้จักสิทธิ หน้าที่ 
บทบาทของตนเอง และมีความรับผิดชอบในการ
กระท าตามบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชน 
และสังคม เช่น ไม่ท าลายทรัพย์สินของชุมชน เข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชนตามโอกาสที่เหมาะสม เป็นต้น 
โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตและปฏิบัติในสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๗) กระบวนการกลุ่ม 

 ๑.๕ สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน 

๑.๕.๑ สามารถใช้ภาษา ท่าทาง การ
ตอบสนองต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
ตามประเพณี วัฒนธรรมและมารยาททาง
สังคม เช่น การยิ้ม การไหว้ การทักทาย 
และการรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น รู้จัก
เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของเพ่ือน ปรับตนเอง เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อ่ืนได้  เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การที่สามารถใช้
ภาษา ท่าทาง การตอบสนองต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น ตามประเพณี วัฒนธรรมและมารยาททางสังคม 
เช่น การยิ้ม การไหว้ การทักทาย และการรักษา
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
รู้จักสังเกตพฤติกรรมของเพ่ือน ปรับตนเอง เพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนได้  เป็นต้นโดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้ 



๑๐๔ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง (Self-
determination Skills) 
(ต่อ) 

๑.๕ สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน (ต่อ) 

 ๑) การสาธิตและปฏิบั ติ ในสถานการณ์ จริ งใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๗) กระบวนการกลุ่ม 
๘) การสอนโดยใช้ 3R’s 

๒. การมีส่วนร่วมทาง
สังคม (Community 
Participation and 
Living Skills) 

๒.๑ การเข้าคิว ๒.๑.๑ รูจ้ักการรอคอยโดยการเข้าคิวเพ่ือ
รับบริการในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม เช่น การรับของ การส่งงาน การ
รับอาหารและสิ่งของต่างๆ การซื้อสินค้า
หรือรับบริการการช าระค่าสินค้าการเข้าคิว
รับบริการโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือ
เล่นของเล่นสาธารณะเป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักการรอคอย
โดยการเข้าคิวเพ่ือรับบริการในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม เช่น การรับของ การส่งงาน การรับ
อาหารและสิ่งของต่างๆ การซื้อสินค้าหรือรับบริการ
การช าระค่าสินค้าการเข้าคิวรับบริการโรงพยาบาล 
ห้างสรรพสินค้า หรือเล่นของเล่นสาธารณะเป็นต้น  
เป็นต้นโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตและปฏิบัติในสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  



๑๐๕ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๒. การมีส่วนร่วมทาง
สังคม (Community 
Participation and 
Living Skills) (ต่อ) 

๒.๑ การเข้าคิว (ต่อ) ๒.๑.๑ รูจ้ักการรอคอยโดยการเข้าคิวเพ่ือ
รับบริการในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม เช่น การรับของ การส่งงาน การ
รับอาหารและสิ่งของต่างๆ การซื้อสินค้า
หรือรับบริการการช าระค่าสินค้าการเข้าคิว
รับบริการโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือ
เล่นของเล่นสาธารณะเป็นต้น (ต่อ) 

๖) การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๘) กระบวนการกลุ่ม 
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s 

 ๒.๒ การบ าเพ็ญประโยชน์ ๒.๒.๑ รูจ้ักช่วยเหลือครอบครัว ชุมชนและ
สังคม เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน 
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน บริจาคสิ่งของเมื่อ
เกิดภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักช่วยเหลือ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน 
ล้างจาน กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน บริจาคสิ่งของเมื่อ
เกิดภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้นโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตและปฏิบัติในสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๘) กระบวนการกลุ่ม 
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s 
 



๑๐๖ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. การเดินทางในชุมชน
(Community 
Mobility Skills) 

๓.๑ สถานที่ต่างๆในชุมชน ๓.๑.๑ รูจ้ักสถานที่ต่างๆในชุมชน เช่น
โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า 
ตลาด และสถานที่ราชการอ่ืนๆ เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักสถานที่
ต่างๆในชุมชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
ห้างสรรพสินค้า ตลาด และสถานที่ราชการอ่ืนๆ เป็น
ต้นโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิต 

   ๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การส ารวจชุมชน 

๗) การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๘) การสอนแบบตัวต่อตัว 

๙) กระบวนการกลุ่ม 

๑๐) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s 
 ๓.๒ สัญลักษณ์และสัญญาณ

จราจร 
๓.๒.๑ รูจ้ักและเข้าใจสัญลักษณ์และปฏิบัติ
ตามสัญญาณจราจรได้อย่างถูกต้อง 
 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักสถานที่
ต่างๆในชุมชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
ห้างสรรพสินค้า ตลาด และสถานที่ราชการอ่ืนๆ เป็น
ต้นโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตและปฏิบัติ 
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  



๑๐๗ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. การเดินทางในชุมชน
(Community 
Mobility Skills) (ต่อ) 

๓.๒ สัญลักษณ์และสัญญาณ
จราจร (ต่อ) 

๓.๒.๑ รูจ้ักและเข้าใจสัญลักษณ์และปฏิบัติ
ตามสัญญาณจราจรได้อย่างถูกต้อง (ต่อ) 
 

๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง โดยใช้การ
เลือกและจัดสินใจ 

๖) การส ารวจชุมชน 
๗) การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๘) การสอนแบบตัวต่อตัว 

๙) กระบวนการกลุ่ม 
 ๓.๓ การเดินทางไปสถานที่ต่าง 

ๆ ในชุมชน  
๓.๓.๑ รูจ้ักต าแหน่งที่ตั้ง เส้นทางท่ีต่าง ๆ ใน
ชุมชน เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล เป็นต้น 
และใช้เครื่องมือช่วยในการเดินทาง เช่น 
โทรศัพท์ การถามทางป้าย สัญลักษณ์ต่าง ๆ 
เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักต าแหน่ง
ที่ตั้ง เส้นทางท่ีต่าง ๆ ในชุมชน เช่น โรงเรียน วัด 
โรงพยาบาล เป็นต้น และใช้เครื่องมือช่วยในการ
เดินทาง เช่น โทรศัพท์ การถามทาง ป้าย สัญลักษณ์
ต่าง ๆ เป็นต้นโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตกับสื่อของจริงและปฏิบัติ 
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การส ารวจชุมชน 

๗) การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๘) การสอนแบบตัวต่อตัว 

๙) กระบวนการกลุ่ม 
 



๑๐๘ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓. การเดินทางในชุมชน
(Community 
Mobility Skills) (ต่อ) 

๓.๓ การเดินทางไปสถานที่ต่าง 
ๆ ในชุมชน (ต่อ) 

๓.๓.๑ รูจ้ักต าแหน่งที่ตั้ง เส้นทางท่ีต่าง ๆ ใน
ชุมชน เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล เป็นต้น 
และใช้เครื่องมือช่วยในการเดินทาง เช่น 
โทรศัพท์ การถามทางป้าย สัญลักษณ์ต่าง ๆ 
เป็นต้น 

๑๐) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s 

 ๓.๔ การโดยสารรถประจ าทาง ๓.๔.๑ สามารถเลือกใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทาง รู้จักจุดขึ้นรถ การช าระเงิน วิธี
โดยสารรถเพ่ือให้ไปถึงจุดหมายได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การที่สามารถ
เลือกใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง รู้จักจุดขึ้นรถ 
การช าระเงิน วิธีโดยสารรถเพ่ือให้ไปถึงจุดหมายได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตและสอนบูรณาการกับทักษะวิชาการ 
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การส ารวจชุมชน 
๗) การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๘) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๙) กระบวนการกลุ่ม 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
(Socialization and 
Leisure Skills) 

๔.๑ ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี ต่างๆในชุมชน 

 
 
 

๔.๑.๑ การรู้จักและสามารถปรับตัวและ
สามารถปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาต่างๆในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักการรู้จัก
และสามารถปรับตัวและสามารถปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาต่างๆในชุมชนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑. การสาธิตและปฏิบัติตามในชีวิตประจ าวัน 
๒. การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓. การจ าลองสถานการณ์  
๔. การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕. การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖. การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๗. การสอนแบบตัวต่อตัว 
๘. กระบวนการกลุ่ม 

  ๔.๑.๒ สามารถเข้าร่วมและปฏิบัติตาม
ประเพณีวัฒนธรรมที่ชุมชนปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การร่วมและปฏิบัติ
ตามประเพณีวัฒนธรรมที่ชุมชนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การสาธิต  
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  



๑๑๐ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
(Socialization and 
Leisure Skills) (ต่อ) 

๔.๑ ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี ต่างๆในชุมชน (ต่อ) 
 
 
 

๔.๑.๒ สามารถเข้าร่วมและปฏิบัติตาม
ประเพณีวัฒนธรรมที่ชุมชนปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (ต่อ) 

๖) การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๘) กระบวนการกลุ่ม 
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s 
 

 ๔.๒ การแต่งกายเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆตามประเพณีของ
ชุมชน 

๔.๒.๑ สามารถเลือกแต่งกายเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆตามประเพณีของชุมชนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมเช่น การแต่งกาย
ไปงานมงคลสมรส การแต่งกายเข้าร่วม
พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ การแต่งกายไป
งานศพ เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักการรู้จัก
และสามารถปรับตัวและสามารถปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาต่างๆในชุมชนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การสาธิตและให้เลือกเครื่องแต่งกาย 
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๘) กระบวนการกลุ่ม 
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s 
 
 
 



๑๑๑ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
(Socialization and 
Leisure Skills) (ต่อ) 

๔.๓ การเล่นและร่วมกิจกรรม
กับผู้อ่ืน 

๔.๓.๑ สามารถเล่นและร่วมกิจกรรมกับ
ผู้อื่นได้ เช่น การแข่งกีฬา การรดน้ าด าหัว 
การก่อเจดีย์ทราย การท าบุญตักบาตร การ
ช่วยงานบุญ เป็นต้น 
 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเล่นและร่วม
กิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ เช่น การแข่งกีฬา การรดน้ าด าหัว 
การก่อเจดีย์ทราย การท าบุญตักบาตรโดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การสาธิต  
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๘) กระบวนการกลุ่ม 
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s 

 ๔.๔ ปฏิบัติตามมารยาททาง
สังคมกับบุคคลอ่ืนตามโอกาส
และกาลเทศะ 

๔.๔.๑ สามารถปฏิบัติตามมารยาททาง
สังคมกับบุคคลอ่ืนตามโอกาสและกาลเทศะ
ได้ เช่น การไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ การนั่ง 
การยืน เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักการปฏิบัติ
ตามมารยาททางสังคมกับบุคคลอ่ืนตามโอกาสและ
กาลเทศะ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การสาธิต  
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  



๑๑๒ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
(Socialization and 
Leisure Skills) (ต่อ) 

๔.๔ ปฏิบัติตามมารยาททาง
สังคมกับบุคคล อ่ืนตาม โอกาส
และกาลเทศะ (ต่อ) 

๔.๔.๑ สามารถปฏิบัติตามมารยาททาง
สังคมกับบุคคลอ่ืนตามโอกาสและกาลเทศะ
ได้ เช่น การไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ การนั่ง 
การยืน เป็นต้น (ต่อ) 

๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๘) กระบวนการกลุ่ม 
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s 

 ๔.๕ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสังคมและกฎหมายเบื้องต้น
ในชีวิตประจ าวัน 

๔.๕.๑ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคมและกฎหมายเบื้องต้นใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การห้ามสูบบุหรี่ ห้ามส่ง
เสียงดัง ทิ้งขยะให้ถูกท่ี การร่วมรักษา
สาธารณะประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การ
ย้ายที่อยู่ การท าบัตรประชาชน กฎจราจร 
เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคมและกฎหมายเบื้ องต้นใน
ชีวิตประจ าวัน โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การสาธิต  
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๘) กระบวนการกลุ่ม 
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 
 

 

 

 

 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
(Socialization and 
Leisure Skills) (ต่อ) 

๔.๖ การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

๔.๖.๑ รูจ้ักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม เช่น การอ่านหนังสือ 
การออกก าลังกาย การดูภาพยนตร์ 
กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ การปลูกต้นไม้ เก็บ
ขยะ ท าความสะอาดที่สาธารณะ เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การสาธิต  
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง  
๖) การจัดท าโครงการและกิจกรรมในชุมชน  
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๘) กระบวนการกลุ่ม 
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s 



๑๑๔ 
 

๔) แนวการจัดกิจกรรมกลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ (Vocational Skills) 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ
(Career Education 
Skills) 

๑.๑ อาชีพหลากหลายในชุมชน 
เช่น เกษตรกรรม คหกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ และบริหาร
จัดการ และการบริการ 

๑.๑.๑ รู้และเข้าใจการประกอบอาชีพที่
หลากหลายในชุมชนตนเอง 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อาชีพในชุมชน 
๒) จัดนิทรรศการอาชีพ 
๓) เกมจับคู่อาชีพ 
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 

 ๑.๒  พ้ืนฐานงานอาชีพท่ี
หลากหลายตามความสนใจ 

๑.๒.๑ บอก/อธิบาย อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
อาชีพ 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) สถานการณ์จริง 

 ๑.๓ การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
เบื้องต้น ในการท างานอาชีพ  

๑.๓.๑ ใช้อุปกรณ์ในการท างาน 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) การฝึกปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
๓) การสาธิต 
๔) เกมจับคู่อุปกรณ์ 

  ๑.๓.๒ จัดเก็บอุปกรณ์ในการท างาน 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) สถานการณ์จ าลอง 
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 



๑๑๕ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ
(Career Education 
Skills) (ต่อ) 

๑.๓ การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
เบื้องต้น ในการท างานอาชีพ
(ต่อ) 

๑.๓.๒ จัดเก็บอุปกรณ์ในการท างาน (ต่อ) ๓) การสาธิต 
๔) เกมจับคู่อุปกรณ์ 

  ๑.๓.๓ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการท างาน 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 
๒) การฝึกปฏิบัติ 
๓) การสาธิต 
๔) เกมจับคู่อุปกรณ์กับการบ ารุงรักษา 

 ๑.๔ กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การท าทักษะอาชีพที่สนใจ   

๑.๔.๑ ปฏิบัติตามกระบวนการ/ขั้นตอน ใน
งานอาชีพ 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) ให้เลือกงานอาชีพที่สนใจ 
๒) วิเคราะห์งาน 
๓) สาธิตและให้ปฏิบัติตามในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
ทีละข้ัน 
๔) การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จริง 

 ๑.๕ การวางแผนการท างาน
ร่วมกันระหว่าง นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู และสถาน
ประกอบการ 

๑.๕.๑ วางแผนการท างานร่วมกับผู้ปกครอง
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ด าเนินการโดยใช้
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
๑) ประสานผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
๒) ประชุมวางแผน 
 



๑๑๖ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ
(Career Education 
Skills) (ต่อ) 

๑.๕ การวางแผนการท างาน
ร่วมกันระหว่าง นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู และสถาน
ประกอบการ (ต่อ) 

๑.๕.๑ วางแผนการท างานร่วมกับผู้ปกครอง
และผู้ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

๓) ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้/สถานประกอบการอาชีพ
ในชุมชน 
๔) ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงาน 

 ๑.๖ การเตรียมตัวเข้าสู่สถาน
ประกอบการ 

๑.๖.๑ ปฏิบัติตนพร้อมเข้าสู่สถาน
ประกอบการ เช่น ท างานให้เสร็จตรงตาม
จ านวนที่ก าหนดหรือเวลาที่ก าหนด การตรง
ต่อเวลา เป็นต้น 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) เข้ารับการฝึกในศูนย์/สถานประกอบการ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะผู้ช่วย 
๒) บทบาทสมมติ  
๓) ฝึกปฏิบัติตามข้อก าหนด 
๔) ฝึกโดยใช้สถานการณ์จริง 

 ๑.๗ การฝึกปฏิบัติงานอาชีพใน
สถานประกอบการ 

๑.๗.๑ ปฏิบัติงานอาชีพในสถาน
ประกอบการได้ 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) ประเมินและฝึกอาชีพร่วมกับผู้อ่ืนใน            
สถานประกอบการโดยมีพ่ีเลี้ยง 
๒) ฝึกปฏิบัติงานอาชีพ 
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 



๑๑๗ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๒. การเรียนรู้เรื่องการ
ท างาน (Work 
Education Skills) 

๒.๑ การเตรียมตัวการสมัคร
งานได้แก่ การเตรียมเอกสาร
ประกอบการสมัครงาน เช่น 
ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย เป็น
ต้น การกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม
การสมัครงาน การยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัครงาน การเข้า
รับการสัมภาษณ์งาน การแต่ง
กายได้เหมาะสมกับการสมัคร
งาน 

๒.๑.๑ เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
งาน  
 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) เลือกเอกสารที่ก าหนด 
๒) จับชื่อเอกสารกับชื่อเรียก 
๓) จัดเอกสารตามรายการ 
๔) การกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มง่ายๆ 
๕) การสัมภาษณ์งานในสถานการณ์ต่างๆ 

  ๒.๑.๒ กรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครงาน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) เลือกเอกสารที่ก าหนด 
๒) จัดเอกสารตามรายการ 
๓) กรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครงาน 

  ๒.๑.๓ ยื่นเอกสารประกอบการสมัครงาน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) เลือกเอกสารที่ก าหนด 
๒) จัดเอกสารตามรายการ 
๓) ยื่นเอกสารประกอบการสมัครงาน 
๔) การสัมภาษณ์งานในสถานการณ์ต่างๆ 



๑๑๘ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๒. การเรียนรู้เรื่องการ
ท างาน (Work 
Education Skills) (ต่อ) 

๒.๑ การเตรียมตัวการสมัคร
งานได้แก่ การเตรียมเอกสาร
ประกอบการสมัครงาน เช่น 
ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย เป็น
ต้น การกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม 

๒.๑.๔ เข้ารับการสัมภาษณ์งาน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) เลือกเอกสารที่ก าหนด 
๒) จัดเอกสารตามรายการ 
๓) เข้ารับการสัมภาษณ์งาน 
๔) การสัมภาษณ์งานในสถานการณ์ต่างๆ 

 การสมัครงาน การยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัครงาน การเข้า
รับการสัมภาษณ์งาน การแต่ง
กายได้เหมาะสมกับการสมัคร
งาน (ต่อ) 

๒.๑.๕ แต่งกายได้เหมาะสมกับการสมัคร
งาน 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังตอ่ไปนี้ 
๑) ฝึกจัดแต่งเครื่องแต่งกายส าหรับการไปปฏิบัติงาน 
๒) ปฏิบัติโดยมีพ่ีเลี้ยง 

 ๒.๒ การปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เช่น 
เคารพเจ้านาย สวัสดีทักทาย
เจ้านายและเพ่ือนร่วมงาน ไม่
ส่งเสียงดัง 
 

๒.๒.๑ ปฏิบัติตนถูกกาลเทศะ กับเพ่ือน
ร่วมงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑)บทบาทสมมติ 
๒) การปฏิบัติสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ 
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ๒.๒.๒ จัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม เช่น อารมณ์โกรธ ความเครียด 
เป็นต้น 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑)บทบาทสมมติ 
๒) การปฏิบัติสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ 



๑๑๙ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๒. การเรียนรู้เรื่องการ
ท างาน (Work 
Education Skills) (ต่อ) 

๒.๒ การปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เช่น 
เคารพเจ้านาย สวัสดีทักทาย
เจ้านายและเพ่ือนร่วมงาน ไม่
ส่งเสียงดัง (ต่อ) 

๒.๒.๒ จัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม เช่น อารมณ์โกรธ ความเครียด 
เป็นต้น (ต่อ) 
 

๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ๒.๓ การปฏิบัติตนในการการ
แต่งกายให้เหมาะสมกับสถาน
ประกอบการ 

๒.๓.๑ เลือกและใช้เครื่องแต่งกายอย่าง
เหมาะสมกับการท างานในสถาน
ประกอบการ 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑)สาธิต 
๒) ปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
๓) ปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

 ๒.๔ การปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ เช่น การลงเวลา
ท างาน การลางาน เป็นต้น 

๒.๔.๑ ปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่สถาน
ประกอบการก าหนด 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) ใช้เทคนิคการสนับสนุนการเห็นโดยใช้นาฬิกา แสง
ไฟหรือสื่ออ่ืนๆ 
๒) ใบงาน/ใบจัดกิจกรรม 
๓) การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
๔) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 



๑๒๐ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๒. การเรียนรู้เรื่องการ
ท างาน (Work 
Education Skills) (ต่อ) 

๒.๔ การปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ เช่น การลงเวลา
ท างาน การลางาน เป็นต้น 
(ต่อ) 

๒.๔.๒ ลงเวลา/สแกนลายนิ้วมือ/ตอกบัตร 
มาและกลับ 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑)ใบงาน/ใบจัดกิจกรรม 
๒) การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ๒.๔.๓ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การขาด/ลางาน
ได้ถูกต้องตามระเบียบ 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) อธิบายและสาธิต 
๒) ใบงาน/ใบจัดกิจกรรม 
๓) การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 
๔) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ๒.๕ การปฏิบัติตนให้มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในสถาน
ประกอบการ 

๒.๕.๑ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใน
สถานประกอบการด้วยความรับผิดชอบ 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) ฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนจนส าเร็จ 
๒) ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ 
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 



๑๒๑ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๒. การเรียนรู้เรื่องการ
ท างาน (Work 
Education Skills) (ต่อ) 

๒.๖ การปฏิบัติงานตามข้ันตอน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๒.๖.๑ ปฏิบัติงานตามข้ันตอนในหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) การปฏิบัติงานตามขั้นตอนและการแก้ไขและการ
แก้ไขปรับปรุงโดยพี่เลี้ยง 
๒) การปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ 
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ๒.๗ การจัดเก็บ ตรวจสอบหลัง
การปฏิบัติงาน 

๒.๗.๑ จัดเก็บอุปกรณ์/เครื่องมือหลังการใช้
งาน 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) การปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ 
๒) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ๒.๗.๒ ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) การขอค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 
๒) การปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ 
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 



๑๒๒ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓.  การวางแผนการใช้
เงิน (Financial 
Planning and 
Management Skills) 

๓.๑ การวางแผนการใช้เงิน ๓.๑.๑ บอกรายได้หรืองบประมาณของ
ตนเอง 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) จัดท าบัญชีรับ-จ่ายง่ายๆ 
๒) ระบุรายได้จากการปฏิบัติงาน 

  ๓.๑.๒ สามารถวางแผนการใช้เงินรายวัน 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) ท าบัญชีรายวันง่ายๆแยกเป็นรายรับและรายจ่าย 
๒) บันทึกค่าใช้จ่ายประจ าวัน 

  ๓.๑.๓ สามารถวางแผนการใช้เงินราย
สัปดาห์ 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) ท าบัญชีรายวันง่ายๆแยกเป็นรายรับและรายจ่าย 
๒) บันทึกค่าใช้จ่ายประจ าสัปดาห์ 

  ๓.๑.๔ สามารถวางแผนการใช้เงินรายเดือน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) ท าบัญชีรายวันง่ายๆแยกเป็นรายรับและรายจ่าย 
๒) บันทึกค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

 ๓.๒ การบันทึกค่าใช้จ่าย
ครัวเรือน 

๓.๒.๑ บันทึกรายรับรายจ่าย รายวัน ราย
สัปดาห์และรายเดือน 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) ให้ความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนง่ายๆ 
๒) จัดท าแบบ))))รับให้กรอกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 
๓) ลงมือปฏิบัติ 



๑๒๓ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓.  การวางแผนการใช้
เงิน (Financial 
Planning and 
Management Skills) 
(ต่อ) 

๓.๒ การบันทึกค่าใช้จ่าย
ครัวเรือน (ต่อ) 

๓.๒.๑ บันทึกรายรับรายจ่าย รายวัน ราย
สัปดาห์และรายเดือน (ต่อ) 

๔) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ๓.๓ การออมเงิน ๓.๓.๑ ออมเงินโดยหยอดกระปุกออมสิน 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) ร่วมก าหนดเป้าหมายการออมเงินและก าหนดวิธี
ออมเงิน 
๒) การแสดงบทบาทสมมติ/สถานการณ์จ าลอง 
๓) จัดท าคู่มือการออมเงิน 
๔) ลงมือปฏิบัติ 
๕) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ๓.๓.๒ ออมเงินโดยการฝากธนาคาร ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) ศึกษาดูงานธนาคาร 
๒) การแสดงบทบาทสมมติ/สถานการณ์จ าลอง 
๓) จัดท าคู่มือการออมเงิน 
๔) ลงมือปฏิบัติ 
๕) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 



๑๒๔ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๓.  การวางแผนการใช้
เงิน (Financial 
Planning and 
Management Skills) 
(ต่อ) 

๓.๔ การกู้ยืมเงินเพ่ือการลงทุน ๓.๔.๑ กู้ยืมเงินเพ่ือการลงทุนได้ตาม
ขั้นตอน 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) จัดท าสื่อรูปภาพ/แผ่นป้ายไวนิล ให้ความรู้การ
กู้ยืมเงินตามข้ันตอน 
๒) การแสดงบทบาทสมมติ/สถานการณ์จ าลอง 
๓) จัดท าคู่มือการกู้ยืมเงิน 
๔) ลงมือปฏิบัติ 
๕) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

๔.  สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท างาน 
(Health and Safety 
Skills) 

๔.๑ การแต่งกายเพ่ือความ
ปลอดภัยขณะปฏิบัติงานเช่น 
สวมหมวกนิรภัย สวมถุงมือ 
สวมรองเท้า เป็นต้น 

๔.๑.๑ เลือกและแต่งกายได้เหมาะสมเพ่ือ
ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน  

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) จัดท าสื่อรูปภาพ/แผ่นป้ายไวนิล ให้ความรู้การแต่ง
กายท่ีเหมาะสม ปลอดภัย 
๒) ลงมือปฏิบัติ 
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 
๔) บทบาทสมมติ 
๕) สถานการณ์จ าลอง 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔.  สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท างาน 
(Health and Safety 
Skills) (ต่อ) 

๔.๒ การดูแลสุขภาพตนเอง
ขณะปฏิบัติงาน เช่น สวมผ้าปิด
จมูก  
สวมหน้ากากเป็นต้น  

๔.๒.๑ ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง
ขณะปฏิบัติงาน  

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) จัดท าสื่อรูปภาพ/แผ่นป้ายไวนิล ให้แนวทางการ
ดูแลสุขภาพ 
๒) ลงมือปฏิบัติ 
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 
๔) จัดท าคู่มือการดูแลสุขภาพตนเองขณะปฏิบัติงาน 
 

 ๔.๓ การใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี 
เหมาะสมและปลอดภัย 

๔.๓.๑ ใช้เครื่องมือได้ถูกวิธี เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) จัดท าสื่อรูปภาพ/แผ่นป้ายไวนิลการใช้เครื่องมือให้
ถูกวิธี เหมาะสมกับงานและปลอดภัย 
๒) จัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี เหมาะสมกับ
งานและปลอดภัย  

  ๔.๓.๒ ใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) จัดท าสื่อรูปภาพ/แผ่นป้ายไวนิลการใช้เครื่องมือให้
ถูกวิธี เหมาะสมกับงานและปลอดภัย 
๒) จัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี เหมาะสมกับ
งานและปลอดภัย  
๓) ลงมือปฏิบัติ 



๑๒๖ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๔.  สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท างาน 
(Health and Safety 
Skills) (ต่อ) 

๔.๓ การใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี 
เหมาะสมและปลอดภัย (ต่อ) 

๔.๓.๒ ใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย (ต่อ) 
 

๔) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

 ๔.๔ การสันทนาการกับเพ่ือน
ร่วมงานเช่น การรับประทาน
อาหารร่วมกัน สังสรรค์กับ
เพ่ือนร่วมงาน รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายร่วมกันในการท า
กิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น 

๔.๔.๑ ปฏิบัติตนให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
เพ่ือนร่วมงาน 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) จัดกิจกรรมนันทนาการและฝึกให้ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 
๒) ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมชุมชน 
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 
 

๕. การเดินทางไป
ท างาน 
(Transportation 
Skills) 

๕.๑ การวางแผนการเดินทาง
เช่น การเดินทางถึงที่ท างาน 
การข้ึนรถตามตารางการเดินรถ 
เป็นต้น 

๕.๑.๑ ระบุเวลา สถานที่ และพาหนะใน
การเดินทางจากบ้านไปที่ท างาน 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) ศึกษาสภาพจริงในชุมชนเกี่ยวกับการเดินทาง 
๒) ฝึกปฏิบัติครั้งละ ๑ กิจกรรมในสถานการณ์จริง 
๓) ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามข้ันตอน 
๔) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 
 
 



๑๒๗ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๕. การเดินทางไป
ท างาน 
(Transportation 
Skills) (ต่อ) 

๕.๒ การเลือกบริการขนส่ง
สาธารณะหรือส่วนบุคคลในการ
ไปท างานได้อย่างเหมาะสม 

๕.๒.๑ เลือกใช้บริการการขนส่งในการ
เดินทางไปท างาน 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) วิเคราะห์งานและฝึกปฏิบัติตามข้ันตอน 
๒) ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

 ๕.๓ ความปลอดภัยในการ
เดินทาง เช่น สวมหมวกกันน็อค 
คาดเข็มขัดนิรภัย การข้ามถนน
บนทางม้าลาย หรือสะพานลอย 
เป็นต้น 

๕.๓.๑ ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์การใช้รถ 
การใช้ถนน ในการเดินทางได้ถูกต้อง 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
๑) ศึกษาวิธีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในชุมชน 
๒) ฝึกปฏิบัติโดยมีพ่ีเลี้ยง 
๓) ปฏิบัติจริง 

 
หมายเหตุ  ผู้สอนสามารถเพ่ิมเติมพฤติกรรมที่คาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรมได้ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 

 

 
 



๑๒๘ 
 

๓. การจัดการเรียนรู้ในทักษะต่างๆ 

ทักษะการด ารงชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มทักษะต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มทักษะการด ารงชีวิต
ประจ าวัน  กลุ่ มทั กษะวิชาการเพ่ื อการด ารงชี วิต  กลุ่ มทั กษะส่ วนบุ คคลและสั งคมและ                                 
กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ ซึ่งได้ให้ค านิยามแต่ละทักษะเพ่ือความเข้าใจตรงกัน ดังนี้ 

๓.๑ กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน (Functional Daily Living Skills) หมายถึง
การศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในเรื่องการดูแลตนเองและการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การดูแล                         
ที่อยู่อาศัย  การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน การเข้าสังคม การท ากิจกรรม
นันทนาการ และ การท างานอดิเรก (กิจกรรมยามว่าง) การเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายตนเอง การมีส่วนร่วม
ในสังคมและทักษะชีวิต โดยใช้การจัดสถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมุตติ และสถานการณ์จริง      
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง 

กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ซึ่งได้ให้ค านิยาม                   
แต่ละทักษะเพ่ือความเข้าใจตรงกัน ดังนี้ 

๑) ทักษะการดูแลตนเองและการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Care 
and Hygiene Skills) หมายถึงการเลือกเครื่องแต่งกาย การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย การใช้
ห้องน้ าในที่อยู่อาศัย  การใช้ห้องน้ าในที่สาธารณะ  อนามัยส่วนบุคคล การปฏิบัติ ตนและดูแล
บุคลิกภาพ 

๒) ทักษะการเคลื่อนย้ายและเคลื่อนที่ (Functional mobility Skills) หมายถึง
การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน 

๓) ทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน (Health and 
safety in Home and community Skills) หมายถึง การปฐมพยาบาลและสุขภาพ การแพ้
อาหาร หรือแพ้ยา การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากอันตราย (ภายใน/ภายนอกบ้าน) 

๔) ทักษะการท างานบ้าน (Home Living Skills) หมายถึง การดูแลเสื้อผ้า                      
การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม การจัดและการท าความสะอาดโต๊ะอาหาร การท าความสะอาดภาชนะ
ต่างๆ ท า/เปลี่ยนเครื่องที่นอน  ท าความสะอาดและจัดห้อง  

๕) ทักษะการเข้าสังคม การท ากิจกรรมนันทนาการ และ การท างานอดิเรก
(กิจกรรมยามว่าง) (Socialization, Recreation and leisure Skills) หมายถึง นิสัยในการ
รับประทานอาหารร่วมกัน การใช้เวลาว่างที่บ้าน 

๖) ทักษะการมีส่วนร่วมในสังคมและทักษะชีวิต (Community Participation 
and Living skills) หมายถึง การซื้อของ การกินอาหารนอกบ้าน 

ทักษะย่อยเหล่านี้ได้น ามาจัดเป็นกรอบเนื้อหาสาระส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียน                 
การสอนที่ได้จัดล าดับไว้ ดังนี้ 



๑๒๙ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย 
๑. การดูแลตนเองและการดูแลสุขอนามัย
ส่วนบุคคล (Personal care and 
hygiene Skills) 

๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย 
๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย 
๓) การใช้ห้องน้ าในที่อยู่อาศัย   
๔) การใช้ห้องน้ าในที่สาธารณะ 
๕) อนามัยส่วนบุคคล 
๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ 

๒. การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน 
(Functional Mobility Skills) 

๑) การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน 

๓. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน (Health and Safety 
Skills) 

๑) การดูแลและการป้องกันสุขภาพ 
๒) การปฐมพยาบาล 
๓) การแพ้อาหาร หรือแพ้ยา 

๔. การท างานบ้าน  
(Home Living Skills) 

๑) การดูแลเสื้อผ้า 
๒) การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 
๓) การจัดและการท าความสะอาดโต๊ะอาหาร 
๔) การท าความสะอาดภาชนะต่างๆ 

 ๕) ท า/เปลี่ยนเครื่องที่นอน 
 ๖) ท าความสะอาดและจัดห้อง 
๕. การเข้าสังคม การท ากิจกรรม
นันทนาการ และการท างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง) (Socialization , 
Recreation and Leisure Skills) 

๑) มารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกัน 
๒) การใช้เวลาว่างที่บ้าน 

๖. การมีส่วนร่วมในสังคมและทักษะชีวิต
(Community Participation and 
Living Skills) 

๑) การซื้อของ 
๒) การรับประทานอาหารนอกบ้าน 

 
ตารางที่ ๔.๑ การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

การน าทักษะและสาระไปจัดการเรียนรู้ได้เสนอแนะวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยผู้สอน / ผู้ดูแลสามารถใช้แนวทางไปแตกย่อยในการจัดกิจกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) /แผนการให้บริการ
เฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan :IFSP) ส าหรับการจัดท าแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan : IIP) หรือ แผนบริการโดยครอบครัว      
และชุมชน (Family and Community Service Plan : FCSP) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal 
care and hygiene 
Skills) 

๑) การถอดและสวม
ใส่เครื่องแต่งกาย 

๑ .๑  ส า ม า ร ถ ถ อ ด
เครื่องแต่ งกายได้  ๑ 
ชิ้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ในเรื่อง การรู้จักชื่อเรียก
ของเครื่องแต่งกาย ค าสั่ง
ที่ใช้ และการปฏิบัติตาม
ค าสั่ง โดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้ เรียนสามารถท าได้
ด้ ว ย ต น เ อ ง  โ ด ย ใ ช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑) การวิเคราะห์งาน  
๒ )ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์จ าลอง 
๓ )ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์จริง 
๔) การเสริมแรง 

 
ตัวอย่างการน าพฤติกรรมที่คาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรมไปจัดท าแผนการสอน

เฉพาะบุคคล และแผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

๑) ตารางวิเคราะห์งาน 
(ตัวอย่าง) 

วิเคราะห์งาน  
กิจกรรม ถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิ น 

พฤติกรรมที่คาดหวัง   ผู้เรียนสามารถถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิ้น 
เป้าหมายระยะยาว  ผู้เรียนสามารถถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิ้นได้ ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เมื่อให้ ด.ช.เสมอ  เสมือน ถอดเสื้อคอกลม ด.ช.เสมอ  เสมือน สามารถถอดเสื้อ                 
คอกลมได้ด้วยตนเอง  (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดต่อกัน 

การวิเคราะห์งานขั นตอนการถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย 
 

ขั นตอน
ที ่

กิจกรรมถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิ น 

๑ เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนใช้มือทั้ง ๒ ข้าง รวบชายเสื้อดึงขึ้นมาอยู่ระดับอก  ผู้เรียนสามารถใช้มือท้ัง ๒ ข้าง 
รวบชายเสื้อดึงขึ้นมาอยู่ระดับอกได ้ในระดับคุณภาพ ๔ จ านวน ๕ ครั้งติดต่อกัน 

๒ เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนใช้มือขวาเลื่อนไปรวบชายเสื้อด้านซ้ายไว้ ปล่อยมือซ้ายออกมาจากเสื้อและชูมือขึ้น 
ผู้เรียนสามารถใช้มือขวาเลื่อนไปรวบชายเสื้อด้านซ้ายไว้ ปล่อยมือซ้ายออกมาจากเสื้อและชูมือขึ้น ได้ ใน
ระดับคุณภาพ ๔ จ านวน ๕ ครั้งติดต่อกัน 

๓ เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนใช้มือขวาดึงชายเสื้อข้ึนมาเหนือข้อศอกซ้าย ผู้เรียนสามารถใช้มือขวาดึงชายเสื้อ
ขึ้นมาเหนือข้อศอกซ้าย ไดใ้นระดับคุณภาพ ๔ จ านวน ๕ ครั้งติดต่อกัน 

๔ เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนงอข้อศอกมาพร้อมทั้งดึงแขนเสื้อออกให้อยู่บนไหล่ซ้าย ผู้เรียนสามารถงอข้อศอก
มาพร้อมทั้งดึงแขนเสื้อออกให้อยู่บนไหล่ซ้ายได้ ในระดับคุณภาพ ๔ จ านวน ๕ ครั้งติดต่อกัน 

๕ เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน ใช้มือซ้ายรวบชายเสื้อด้านขวาชูไว้ ปล่อยมือขวาจากชายเสื้อและชูมือขึ้น ผู้เรียน
สามารถใช้มือซ้ายรวบชายเสื้อด้านขวาชูไว้ ปล่อยมือขวาจากชายเสื้อและชูมือขึ้นได้ ในระดับคุณภาพ ๔ 
จ านวน ๕ ครั้งติดต่อกัน 

๖ เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน ใช้มือซ้ายดึงชายเสื้อข้ึนมาเหนือข้อศอก ผู้เรียนสามารถใช้มือซ้ายดึงชายเสื้อขึ้นมา
เหนือข้อศอกได้ในระดับคุณภาพ ๔ จ านวน ๕ ครั้งติดต่อกัน 

๗ เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน งอข้อศอกขวาลงพร้อมกับดึงแขนเสื้อออกให้อยู่บนไหล่ขวา ผู้เรียนสามารถงอ
ข้อศอกขวาลงพร้อมกับดึงแขนเสื้อออกให้อยู่บนไหล่ขวาได้ในระดับคุณภาพ ๔ จ านวน ๕ ครั้งติดต่อกัน 

๘ เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน ใช้มือทั้ง ๒ ข้างรวบชายเสื้อทั้งหมดดึงให้พ้นศีรษะ ผู้เรียนสามารถใช้มือทั้ง ๒ ข้าง
รวบชายเสื้อทั้งหมดดึงให้พ้นศีรษะได้ในระดับคุณภาพ ๔ จ านวน ๕ ครั้งติดต่อกัน 

 
 
 



๑๓๒ 
 

๒) แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 

(ตัวอย่าง) 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

(Individualized Implementation Plan : IIP) 

ชื่อ-สกุล    ด.ช.เสมอ  เสมือน          ประเภทความพิการ  บกพร่องทางสติปัญญา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘     ทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน  เรื่อง  ถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิ้น 
เป้าหมายระยะ ๑ ปี  ภายใน วันที่   ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ด.ช.เสมอ  เสมือน  สามารถถอด                    

เครื่องแตง่กายได้ ๑ ชิ้น 
พฤติกรรมที่คาดหวัง   ด.ช.เสมอ  เสมือน สามารถถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิ้น 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เมื่อให้ ด.ช.เสมอ  เสมือน ถอดเสื้อคอกลม ด.ช.เสมอ  เสมือน สามารถถอดเสื้อคอกลม
ได้ด้วยตนเอง  (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดต่อกัน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  
๒๕๕๘ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ขั นตอนที่ ๑ 

เมื่อให้ผู้สอนบอกให้ ด.ช.เสมอ  เสมือน ใช้มือทั้ง ๒ ข้าง รวบชายเสื้อดึงขึ้นมาอยู่ระดับอก 
ด.ช.เสมอ  เสมือน สามารถใช้มือทั้ง ๒ ข้าง รวบชายเสื้อดึงขึ้นมาอยู่ระดับอกได้ (ระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ ๔) ๕  ครั้งติดต่อกัน 
............................................................................................................................. ................................. 

แผนการสอนที่  ๑  เริ่มใช้แผน วันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม    พ.ศ.๒๕๕๘   
ใช้เวลาคาบละ   ๕๐  นาท ี
 
เรื่อง 

ถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิ้น  
เนื อหา 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนใช้มือทั้ง ๒ ข้าง รวบชายเสื้อดึงขึ้นมาอยู่ระดับอก  ผู้เรียนสามารถใช้มือ              
ทั้ง ๒ ข้าง รวบชายเสื้อดึงขึ้นมาอยู่ระดับอกได้  
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

กิจกรรมการสอน 
ขั นน า 

๑. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน  
๒. ผู้สอนน ากิจกรรมการเล่านิทานสั้นๆ เรื่อง “หนูดีแต่งตัว” ให้ผู้เรียนฟัง 

 
ขั นสอน 

๑. ผู้สอนสาธิตการถอดเสื้อให้ผู้เรียนดู  
๒. ผู้สอนฝึกผู้เรียนในสถานการณ์จริง ในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับกิจวัตรประจ าวันของผู้เรียน

ในการถอดเครื่องแต่งกาย โดย กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการถอดเสื้อ ของผู้สอน 
๓. ผู้สอนจับมือผู้เรียนพาท ากิจกรรมการถอดเสื้อ 
๔. ผู้สอนชี้น าการท ากิจกรรม เช่น การกระตุ้นทางกาย การกระตุ้นด้วยวาจา  
๕. ผู้สอนลดการช่วยเหลือลงจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 

 
ขั นสรุป 

เมื่อผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมได้ด้วยตนเองผู้สอนให้การชมเชย พร้อมกระตุ้นย้ าค าสั่งใน                 
การท ากิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนจดจ า มีความม่ันใจและสามารถปฏิบัติได้ในครั้งต่อไป 
 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก/บริการ 

๑. เสื้อของผู้เรียน 
๒. นิทานเรื่อง “หนูดีแต่งตัว” 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 ๑.วิธีการวัดผลและประเมินผล 
  - สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
  - การทดสอบ 
 ๒.เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล 
  - แบบสังเกตสังเกตพฤติกรรม 
  - แบบทดสอบ 

๓. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
            ผู้เรียนท าได้(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔จ านวน  ๕  ครั้งติดต่อกัน 

  



๑๓๔ 
 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
๐  หมายถึง  ผู้เรียนท าไม่ได้ 

  ๑  หมายถึง  ผู้เรียนท าได้แต่ต้องช่วยเหลือโดยการกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทาง   ทางวาจา 
  ๒  หมายถึง  ผู้เรียนท าได้แต่ต้องช่วยเหลือโดยการกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง  ทาง
วาจา 
  ๓  หมายถึง  ผู้เรียนท าได้แต่ต้องช่วยเหลือโดยการกระตุ้นเตือนทาง วาจา 
  ๔  หมายถึง  ผู้เรียนท าได้ด้วยตนเอง 
 

ลงชื่อ.............................................................ครูผู้สอน 
      (...........................................................) 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                    ลงชื่อ.................................................................... 
                                                          (..........................................................) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
                (   )  เป็นแผนการสอนที่ดีใช้สอนได้    
                (   )   ควรปรับแก้  ...........................................................................................................  
 

                                                    ลงชื่อ............................................................... 

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

                                ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด.............. 

                                                              ............/....................../............. 

  



๑๓๕ 
 

สรุปผลการสอน 

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

 
                                                                ลงชือ่.................................................ครูผู้สอน 
                                                                  (.........................................................) 
 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
                 (   )  เห็นชอบตามผลการสอนและวางแผนการสอนในขั้นตอนต่อไป    
                 (   )   ควรปรับแก้  .........................................................................................................  
 
        ลงชื่อ............................................................... 
                                                 (.........................................) 
                                  ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด................ 
                                                                             ............/....................../............. 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

๓) แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน 
 

(ตัวอย่าง) 
แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน 

(Family and Community Service Plan : FCSP) 
ชื่อคนพิการ ด.ช.เสมอ  เสมือน   
ประเภทความพิการ บกพร่องทางสติปัญญาลักษณะความพิการ  ไม่สามารถจัดการกิจวัตรประจ าวัน
ของตนเองได้ 
ทักษะ การด ารงชีวิตประจ าวัน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  วันที่เริม่พัฒนา   วันที่ ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  วันสิ้นสุดถึง ๓๑ 
พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘   
พฤติกรรมที่คาดหวัง   ผู้เรียนสามารถถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑  ชิ้น  
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เมื่อให้ ด.ช.เสมอ  เสมอืน ถอดเสื้อคอกลม ด.ช.เสมอ  เสมือน สามารถถอดเสื้อคอกลม
ไดด้้วยตนเอง  (ระดบัคุณภาพการเรียนรู ้๔)   ๕  ครั้งตดิต่อกัน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  
๒๕๕๘ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ขั้นตอนที่ ๑ 

เมื่อให้ผู้สอนบอกให้ ด.ช.เสมอ  เสมือน ใช้มือทั้ง ๒ ข้าง รวบชายเสื้อดึงขึ้นมาอยู่ระดับอก 
ด.ช.เสมอ  เสมือน สามารถใช้มือทั้ง ๒ ข้าง รวบชายเสื้อดึงขึ้นมาอยู่ระดับอกได้ (ระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ ๔) ๕  ครั้งติดต่อกัน 
 
ค าชี้แจง  ให้ผู้รับผิดชอบท าเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าท าได้หรือท าไม่ได้ 
 

การพัฒนา 
ว/ด/ป 

ที่พัฒนา 
ผลการพัฒนา 

ผู้นิเทศ 
หมาย
เหตุ ท าได้ ท า

ไม่ได้ 
วิธีการ 
ฝึกปฏิบัติจริง 

     

ขั้นตอนการพัฒนา      
เมื่อให้ผู้สอนบอกให้ 

ด.ช.เสมอ  เสมือน ใช้มือท้ัง 
๒ ข้าง รวบชายเสื้อดึงขึ้นมา
อยู่ระดับอก ด.ช.เสมอ  

๑ พฤษภาคม ๕๘   นางมี เสมือน ผู้ปกครอง 
๒ พฤษภาคม ๕๘   นางมี เสมือน ผู้ปกครอง 
๓ พฤษภาคม ๕๘   นางมี เสมือน ผู้ปกครอง 
๔ พฤษภาคม ๕๘   นางมี เสมือน ผู้ปกครอง 
๕ พฤษภาคม ๕๘   นางมี เสมือน ผู้ปกครอง 



๑๓๗ 
 

การพัฒนา 
ว/ด/ป 

ที่พัฒนา 
ผลการพัฒนา 

ผู้นิเทศ 
หมาย
เหตุ ท าได้ ท า

ไม่ได้ 

เสมือน สามารถใช้มือทั้ง ๒ 
ข้าง รวบชายเสื้อดึงขึ้นมาอยู่
ระดับอกได้ (ระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ ๔) ๕  ครั้ง
ติดต่อกัน 

๖ พฤษภาคม ๕๘   นางมี เสมือน ผู้ปกครอง 
๗ พฤษภาคม ๕๘   นางมี เสมือน ผู้ปกครอง 
๘ พฤษภาคม ๕๘   นางมี เสมือน ผู้ปกครอง 
๙ พฤษภาคม ๕๘   นางมี เสมือน ผู้ปกครอง 

๑๐ พฤษภาคม ๕๘   นางมี เสมือน ผู้ปกครอง 
๑๑ พฤษภาคม ๕๘   นางสาวบังเอิญ มาสอน ครูศูนย์ฯ 

 
 

สรุปผลการพัฒนา 
 ท าได้ หมายถึง  ระดับคุณภาพ ๔  ท าได้ด้วยตนเอง 
 ท าไม่ได้  หมายถึง  ผู้เรียนไม่สามารถท าได้ 

 
สรุปผลการพัฒนา  
  ผ่าน 

      ไม่ผ่าน 

 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  
 

ควรให้นักเรียนได้ปฏิบัติท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง
ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 
 

๓.๒  กลุ่ มทั กษะวิชาการเพื่ อการด ารงชี วิต  (Functional Academic Skills) 
หมายถึง การศึกษา เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในเรื่องการสื่อสาร การอ่าน การเขียน การคิดค านวณและ
ความคิดรวบยอดและการแก้ปัญหา ในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการด ารงชีวิตโดยใช้ การสาธิต                     
การวิเคราะห์งาน การแสดงบทบาทสมมุติและการฝึกปฏิบัติจริงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน
และเกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และใช้ในการด ารงชีวิต มีทักษะในการการสื่อสาร การอ่าน                     
การเขียน การคิดค านวณ และความคิดรวบยอดและการแก้ปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ                      
ในชีวิตประจ าวัน และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุด และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

กลุ่มทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิตประกอบด้วยทักษะต่างๆ ซึ่งได้ให้ค านิยามแต่ละ
ทักษะเพ่ือความเข้าใจตรงกัน ดังนี้ 

๑) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)  หมายถึง การพูดหรือสื่อสาร                    
ด้วยวิธีที่แสดงการตอบรับ หรือปฏิเสธ แสดงความต้องการพื้นฐานด้วยท่าทาง เสียง ภาษาง่าย ๆ หรือ
สื่อต่าง ๆ และด้วยเครื่องมือการสื่อสารทางเลือก 

๒) ทักษะการอ่าน (Reading Skills)  หมายถึง การอ่านรูปภาพ สัญลักษณ์ ค า และ
กลุ่มค าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิด เครื่องใช้ ป้ายในชีวิตประจ าวัน อ่านค าที่ตารางเรียน ตาราง                    
นัดหมาย ค าแนะน า ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถบอกความหมาย เพ่ือที่จะน าไปปฏิบัติ                     
ให้ถูกต้องและเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

๓) ทักษะการเขียน (Writing Skills) หมายถึง เขียนหรือพิมพ์ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่                     
ชื่อบุคคลในครอบครัว ญาติ พี่ น้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เบอร์โทรศัพท์ ตารางนัดหมาย แบบฟอร์ม
ต่าง ๆ และบอกความต้องการของตนเอง 

๔) ทักษะการคิดค านวณ (Arithmetics Skills) หมายถึง การบอกค่าตัวเลขที่ระบุ                    
ในอุปกรณ์และของใช้ต่าง ๆ หยิบของตามจ านวนบอกและเข้าใจการเรียงล าดับในการหยิบจับ                         
หรือจัดสิ่งของไว้ตามล าดับเปรียบเทียบปริมาณหรือน้ าหนักสิ่งของที่ก าหนดให้โดยใช้อุปกรณ์                           
การใช้จ่ายเงิน การเปรียบเทียบราคาสินค้า    การเก็บรักษาเงิน การเก็บออม และการใช้เครื่องคิดเลข 

๕) ทักษะความคิดรวบยอดและการแก้ปัญหา (Concept and Problem Solving 
Skills)  หมายถึง การบอกวันที่ต้องมาเรียนและวันหยุด ปฏิบัติกิจวัตร และกิจกรรมที่มีการก าหนด       
นัดหมายตามตารางเวลาในแต่ละวัน เหตุการณ์ที่สัมพันธ์ กับวันและเวลาวางแผนงาน กิจกรรม
ล่วงหน้าวางแผนการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน บอกสถานที่ ที่ตนเองอยู่ค้นหาชื่อถนนและเลขที่บ้าน      
ตามข้อมูลที่ก าหนด รู้ที่ตั้งและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสถานที่ให้บริการต่าง ๆ ในชุมชน 

 
 
 



๑๓๙ 
 

ทักษะเหล่านี้ได้น ามาจัดเป็นกรอบเนื้อหาสาระส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ได้จัดล าดับไว้ ดังนี้ 

 
ทักษะ ทักษะย่อย 

๑. การสื่อสาร การพูดและการสื่อสาร 
๒. การอ่าน การอ่านในชีวิตประจ าวัน 
๓. การเขียน การเขียนในชีวิตประจ าวัน 
๔. การคิดค านวณ ๑. การบอกค่าตัวเลขและจ านวน 
 ๒. การใช้จ่ายเงิน 
๕. ความคิดรวบยอดและการแก้ปัญหา ๑. วันและเวลา 
 ๒. การวางแผนการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
 ๓. สถานที่ในชีวิตประจ าวัน 
 ๔. รู้จักการแก้ปัญหา 

 
ตารางที่ ๔.๒ การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มทักษะวิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต 

 
การน าทักษะและสาระไปจัดการเรียนรู้ได้เสนอแนะวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยผู้สอน / ผู้ดูแลสามารถใช้แนวทางไปแตกย่อยในการจัดกิจกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนด                      
ไว้ ใน  แผน การจั ดการศึ กษ าเฉพ าะบุ คคล  ( Individualized Education Programe : IEP) /                       
แผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว  ( Individualized Family Service Plan : IFSP) ส าหรับ                        
ก ารจั ดท าแผน การสอน เฉพ าะบุ คคล  ( Individualized Implementation Plan : IIP) ห รื อ                        
แ ผ น บ ริ ก า ร โด ย ค รอ บ ค รั ว แ ล ะชุ ม ช น  (Family and Community Service Plan : FCSP)                         
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๒. การอ่าน การอ่านใน

ชีวิตประจ าวัน 
๓. สามารถอ่านป้ายที่มีภาพ/
สัญลักษณ์ ค าหรือกลุ่มค าใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น อันตราย 
ทางเข้า ทางออก ทางหนีไฟ 
ป้ายห้องน้ าหญิง ป้ายห้องน้ า
ชาย ป้ายบอกสินค้า ป้ายห้าม
เข้า ป้ายบอกทาง ป้ายห้ามเข้า 
ป้ายบอกสถานที่บริการต่างๆ 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ในเรื่อง การที่อ่านป้ายที่มี
ภาพ/สัญลักษณ์ ค าหรือ
กลุ่มค าในชีวิตประจ าวัน 
เช่น อันตราย ทางเข้า 
ทางออก ทางหนีไฟ ป้าย
ห้องน้ าหญิง ป้ายห้องน้ า
ชาย ป้ายบอกสินค้า ป้าย
ห้ามเข้า ป้ายบอกทาง 
ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอก



๑๔๐ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
เป็นต้น 
 

สถานที่บริการต่างๆ เป็น
ต้นโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
๑) เรียนรู้ในสถานที่จริง 
๒) การสาธิตและปฏิบัติ
ตาม 
๓) การเลียนแบบ 
๔) การอ่านเป็นค า 
๕) การเชื่อมโยงรูปภาพ
กับค า 
๖) การแจกรูปประสมค า 
๗) การใช้เกม 
 

 
ตั วอย่ างการน าพฤติ กรรมที่ ค าดหวั งและแนวทางการจั ดกิจกรรมไปจั ดท า                           

แผนการสอนเฉพาะบุคคลและ แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชนดังนี้ 
๑) ตารางวิเคราะห์งาน 

 
(ตัวอย่าง) 

วิเคราะห์งาน  
กิจกรรม การอ่านในชีวิตประจ าวัน 

 
พฤติกรรมที่คาดหวัง   ผู้เรียนสามารถอ่านป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ ค าหรือกลุ่มค าในชีวิตประจ าวัน 
เช่น อันตราย ทางเข้า ทางออก ทางหนีไฟ ป้ายห้องน้ าหญิง ป้ายห้องน้ าชาย ป้ายบอกสินค้า                  
ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกทาง  ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกสถานที่บริการต่าง ๆ เป็นต้น 
เป้าหมายระยะยาว  ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ เด็กชายด ารงสามารถอ่านป้ายในชีวิตประจ าวันใน

โรงเรียน ได้แก่ ห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง ทางเข้า ทางออก อันตราย ทางหนีไฟ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 ๑. เมื่อให้เด็กชายด ารงอ่านภาพ สัญลักษณ์ ค าหรือกลุ่มค า ในชีวิตประจ าวันในโรงเรียน 
ได้แก่ ห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง ผู้เรียนสามารถอ่านป้ายได้ถูกต้อง 
 ๒. เมื่อให้เด็กชายด ารงอ่านภาพ สัญลักษณ์ ค าหรือกลุ่มค า ในชีวิตประจ าวันในโรงเรียน 
ได้แก่ ทางเข้า ทางออก ผู้เรียนสามารถอ่านป้ายได้ถูกต้อง 



๑๔๑ 
 

 ๓. เมื่อให้เด็กชายด ารงอ่านภาพ สัญลักษณ์ ค าหรือกลุ่มค า ในชีวิตประจ าวันในโรงเรียน 
ได้แก่ อันตราย ทางหนีไฟ ผู้เรียนสามารถอ่านป้ายได้ถูกต้อง 
การวิเคราะห์งานขั นตอนการอ่านป้ายในชีวิตประจ าวันในโรงเรียน 
 
ขั นตอนที่ วิชาการเพื่อการด ารงชีวิต การอ่านป้ายในชีวิตประจ าวันในโรงเรียน 

๑ เมื่อผู้สอนให้ผู้เรียนดูรูปภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้เรียนสามารถบอกได้ถูกต้อง  
๒ เมื่อผู้สอนให้ผู้เรียนดูสัญลักษณ์ท่ีแทนผู้หญิง ผู้ชาย ผู้เรียนสามารถบอกได้ถูกต้อง 
๓ เมื่อผู้สอนให้ผู้เรียนดูป้ายห้องน้ าหญิง ห้องน้ าชาย ที่มีสัญลักษณ์แทนผู้หญิง ผู้ชาย                   

ผู้เรียนสามารถบอกได้ถูกต้อง 
๔ เมื่อผู้สอนให้ผู้เรียนดูป้ายห้องน้ าหญิง ห้องน้ าชาย ที่มีสัญลักษณ์แทนผู้หญิง ผู้ชาย                     

และค า ผู้เรียนสามารถบอกได้ถูกต้อง 
๕ เมื่อผู้สอนให้ผู้เรียนดูป้ายห้องน้ าหญิง ห้องน้ าชาย ที่มีสัญลักษณ์แทนผู้หญิง ผู้ชาย                   

และกลุ่มค า ผู้เรียนสามารถบอกได้ถูกต้อง 
๖ เมื่อผู้สอนให้ผู้เรียนดูป้ายห้องน้ าหญิง ห้องน้ าชาย ที่มีค าหรือกลุ่มค า ผู้เรียนสามารถ      

บอกได้ถูกต้อง 
๗ เมื่อผู้เรียนต้องการเข้าห้องน้ า ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าห้องน้ าได้อย่างถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

๒) แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 

(ตัวอย่าง) 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

(Individualized Implementation Plan : IIP) 
 

ชื่อ-สกุล    ด.ช.ด ารง  ชีวิตดี (นามสมมติ) ประเภทความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘    ทักษะ  วิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต    เรื่องการอ่านในชีวิตประจ าวัน 
พฤติกรรมที่คาดหวัง  ผู้เรียนสามารถอ่านป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ ค าหรือกลุ่มค าในชีวิตประจ าวัน 
เช่น อันตราย ทางเข้า ทางออก ทางหนีไฟ ป้ายห้องน้ าหญิง ป้ายห้องน้ าชาย ป้ายบอกสินค้า                      
ป้ายห้ามเข้า    ป้ายบอกทาง ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกสถานที่บริการต่าง ๆ เป็นต้น 
เป้าหมายระยะยาว  ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ เด็กชายด ารงสามารถอ่านป้ายในชีวิตประจ าวัน         
ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง ทางเข้า ทางออก อันตราย ทางหนีไฟได้ด้วยตนเอง  
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
              เมื่อให้เด็กชายด ารงอ่านภาพ สัญลักษณ์ ค าหรือกลุ่มค า ในชีวิตประจ าวันในโรงเรียน ได้แก่ 
ห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง ผู้เรียนสามารถอ่านป้ายได้ถูกต้อง (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้ง
ติดต่อกัน ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  
แผนการสอนที่  ๑  เริ่มใช้แผน วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึง วันที่ ๓๑  สิงหาคม                     
พ.ศ. ๒๕๕๘  ใช้เวลาครั้งละ ๓๐  นาท ี
เรื่อง 
 การอ่านภาพ สัญลักษณ์ ค าหรือกลุ่มค า 
เนื อหา 
 การอ่านป้ายที่มีภาพ สัญลักษณ์ ค าหรือกลุ่มค า ตามสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน ได้แก่        
ห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง  
 

กิจกรรมการสอน  

 
 

ขั นน า 
 ๑. ผู้สอนแสดงรูปภาพผู้หญิง ผู้ชาย ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งแสดงภาพไว้บางส่วน และปิดภาพ
ไว้บางส่วนให้ผู้เรียนทาย ถ้าผู้เรียนทายถูกผู้สอนเปิดภาพให้ดูพร้อมให้รางวัลภาพที่ผู้เรียนทายผิด                   
ให้ผู้สอนแยกไว้ 
 ๒. ให้ผู้เรียนเล่นเกมทายภาพในส่วนของภาพที่ยังทายไม่ถูก โดยเปิดให้เห็นภาพทั้งหมด        
จนทายถูกครบทุกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

 

ขั นสอน 
 ๑. ผู้สอนแสดงรูปภาพผู้หญิง ผู้ชาย ในรูปแบบต่าง ๆ แล้วให้ผู้ เรียนจัดกลุ่มรูปภาพ                 
ออกเป็น     ๒ กลุ่ม คือ รูปภาพผู้หญิง และรูปภาพผู้ชาย 
 ๒. ผู้สอนหยิบรูปภาพครั้งละ ๑ ภาพ ให้ผู้เรียนบอกว่าเป็นผู้หญิง หรือผู้ชาย 
 ๓. ผู้สอนแสดงรูปภาพผู้หญิงคู่กับสัญลักษณ์ผู้หญิง ผู้ชายคู่กับสัญลักษณ์ผู้ชาย ให้ผู้เรียนดู  
 ๔. ผู้เรียนจับคู่รูปภาพกับสัญลักษณ์จากรูปภาพทั้งหมด โดยผู้สอนคอยช่วยเหลือ 
 ๕. ผู้สอนหยิบรูปภาพขึ้นมาแล้วให้ผู้เรียนเลือกสัญลักษณ์มาจับคู่กับรูปภาพให้ถูกต้อง 
 ๖. ผู้สอนแสดงสัญลักษณ์ผู้หญิงและผู้ชายในรูปแบบต่างๆให้ผู้เรียนดู 
 ๗. ผู้สอนแสดงสัญลักษณ์ผู้หญิง ผู้ชาย ในรูปแบบต่าง ๆ แล้วให้ผู้เรียนจัดกลุ่มรูปภาพ
ออกเป็น     ๒ กลุ่ม คือ สัญลักษณ์ผู้หญิง และสัญลักษณ์ผู้ชาย 
 ๘. ผู้สอนแสดงสัญลักษณ์ผู้หญิงคู่กับค าว่า “หญิง” ผู้ชายคู่กับกับค าว่า “ชาย” ให้ผู้เรียนดู  
 ๙. ผู้ เรียนจับคู่สัญลักษณ์กับค าว่า “หญิง” “ชาย” จากสัญลักษณ์ทั้งหมด โดยผู้สอน                  
คอยช่วยเหลือ 
 ๑๐. ผู้สอนหยิบสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วให้ผู้เรียนเลือกค ามาจับคู่กับสัญลักษณ์ให้ถูกต้อง 
 ๑๑. ผู้สอนแสดงค าว่า“หญิง” “ชาย” ในรูปแบบต่างๆให้ผู้เรียนดู 
 ๑๒. ผู้สอนแสดงค าว่า“หญิง” “ชาย” ในรูปแบบต่าง ๆ แล้วให้ผู้ เรียนจัดกลุ่มของค า
ออกเป็น  ๒ กลุ่ม คือ ค าว่า“หญิง” และค าว่า“ชาย” 
 ๑๓. ผู้สอนแสดงสัญลักษณ์ผู้หญิงคู่กับกลุ่มค าว่า “ห้องน้ าหญิง” ผู้ชายคู่กับกับกลุ่ม                  
ค าว่า “ห้องน้ าชาย” ให้ผู้เรียนดู  
 ๑๔. ผู้เรียนจับคู่สัญลักษณ์กับกลุ่มค าว่า “ห้องน้ าหญิง” “ห้องน้ าชาย” จากสัญลักษณ์
ทั้งหมด โดยผู้สอนคอยช่วยเหลือ 
 ๑๕. ผู้สอนหยิบสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วให้ผู้เรียนเลือกกลุ่มค ามาจับคู่กับสัญลักษณ์ให้ถูกต้อง 
 ๑๖. ผู้สอนแสดงกลุ่มค าว่า“ห้องน้ าหญิง” “ห้องน้ าชาย” ในรูปแบบต่างๆให้ผู้เรียนดู 
 ๑๗. ผู้สอนแสดงกลุ่มค าว่า“ห้องน้ าหญิง” “ห้องน้ าชาย” ในรูปแบบต่าง ๆ แล้วให้ผู้เรียน 
จัดกลุ่มของค าออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ค าว่า“ห้องน้ าหญิง” และค าว่า“ห้องน้ าชาย” 
 
 

ขั นสรุป 
 ๑. ผู้เรียนอ่านค าว่าห้องน้ าหญิง ห้องน้ าชาย ที่ผู้สอนแสดงทีละค าได้ถูกต้อง 
 ๒. ผู้สอนอธิบายว่าผู้หญิงควรจะเข้าห้องน้ าหญิง ผู้ชายควรเข้าห้องน้ าชาย 
 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก/บริการ 
 ๑. รูปภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย  



๑๔๔ 
 

 ๒. สัญลักษณ์แทนผู้หญิง ผู้ชาย 
 ๓. บัตรค า หญิง ชาย ห้องน้ าหญิง ห้องน้ าชาย 
 ๔. กระดานไวท์บอร์ด 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผลและประเมินผล 
  - การทดสอบ 
 ๒. เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล 
  - แบบทดสอบ  
 ๓. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 ผู้เรียนท าได้ (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔ ขึ้นไป)   
 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 ๑  หมายถึง  ผู้เรียนสามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า/กลุ่มค าได้ ร้อยละ ๔๐ 
 ๒  หมายถึง  ผู้เรียนสามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า/กลุ่มค าได้ ร้อยละ ๕๐ 
 ๓  หมายถึง  ผู้เรียนสามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า/กลุ่มค าได้ ร้อยละ ๖๐ 
 ๔  หมายถึง  ผู้เรียนสามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า/กลุ่มค าได้ ร้อยละ ๗๐ 
 ๕  หมายถึง  ผู้เรียนสามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า/กลุ่มค าได้ ร้อยละ ๘๐  

 
    ลงชื่อ.............................................................ครูผู้สอน 
          (...........................................................) 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

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

      ลงชื่อ.................................................................... 
      (..........................................................) 
                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 



๑๔๕ 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

(   )  เป็นแผนการสอนที่ดีใช้สอนได้    
(   )   ควรปรับแก้  .............................................................................................................  
 

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

         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด.............. 
                                                              ............/....................../............ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 
 

สรุปผลการสอน 

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

 

      ลงชื่อ.................................................ครูผู้สอน 
       (.........................................................) 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                               ลงชื่อ.................................................................... 
                                                                       (..........................................................) 
       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

                 (   )  เห็นชอบตามผลการสอนและวางแผนการสอนในขั้นตอนต่อไป    
                 (   )   ควรปรับแก้  .........................................................................................................  
 

      ลงชื่อ..................................................... .......... 
       (.........................................) 
     ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด................ 
                                                                      ............/....................../............ 

 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

๓) แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน 
 

(ตัวอย่าง) 
แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน 

(Family and Community Service Plan : FCSP) 
 

ชื่อคนพิการ   ด.ช.ด ารง  ชีวิตดี  
ประเภทความพิการ  บกพร่องทางสติปัญญา    ลักษณะความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา 
ทักษะ วิชาการเพ่ือการด ารงชีวิต 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘    วันที่เริ่มพัฒนา ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘   วันสิ้นสุดพัฒนา ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙  
พฤติกรรมที่คาดหวัง   ผู้เรียนสามารถอ่านป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ ค าหรือกลุ่มค าในชีวิตประจ าวัน           
เช่น อันตราย ทางเข้า ทางออก ทางหนีไฟ ป้ายห้องน้ าหญิง ป้ายห้องน้ าชาย  ป้ายบอกสินค้า         
ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกทาง ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกสถานที่บริการต่าง ๆ เป็นต้น 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
            เมื่อให้ เด็กชายด ารงอ่านภาพ สัญลักษณ์  ค าหรือกลุ่มค า ในสถานที่สาธารณะ เช่น  
ป้ายห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง ในร้านอาหารหรือโรงพยาบาล ผู้เรียนสามารถอ่านป้ายได้ถูกต้อง                
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘  
ผู้รับผิดชอบ  ผู้ปกครอง 
 

ค าชี้แจง  ให้ผู้รับผิดชอบท าเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าท าได้หรือท าไม่ได้ 
 

การพัฒนา 
ว/ด/ป 

ที่พัฒนา 
ผลการพัฒนา 

ผู้นิเทศ 
หมาย
เหตุ 

ท าได้ ท า
ไม่ได้ 

วิธีการ 
ฝึกปฏิบัติจริง 
ขั้นตอนการพัฒนา 
๑. เมื่อผู้ดูแลให้เด็กชายด ารง
อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค าหรือ
กลุ่มค าในชีวิตประจ าวันใน
โรงเรียน ได้แก่ ห้องน้ าชาย 
ห้องน้ าหญิง ผู้เรียนสามารถ
อ่านอ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า
หรือกลุ่มค าได้ถูกต้อง 

   นางสาวมโน ท่ัวถึง ครูศูนย์ฯ 

 
     
๑ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๔ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๕ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๖ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๗ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๘ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 



๑๔๘ 
 

การพัฒนา 
ว/ด/ป 

ที่พัฒนา 
ผลการพัฒนา 

ผู้นิเทศ 
หมาย
เหตุ 

ท าได้ ท า
ไม่ได้ 

๒. ผู้ดูแลฝึกเด็กชายด ารง
อย่างต่อเนื่อง โดยลดการ
ช่วยเหลือ เมื่อเด็กชายด ารง
สามารถท าได้ 
 
๓. ผู้ดูแลให้เด็กชายด ารงไป
ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
ให้เด็กชายด ารงเลือกเข้า
ห้องน้ าให้ตรงกับเพศของ
ตนเอง หากเด็กชายด ารงท า
ไม่ได้ ผู้ดูแลให้ค าชี้แนะ 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์/สิ่งอ านวย
ความสะดวก/บริการ 
๑. รูปภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย  
๒. สัญลักษณ์แทนผู้หญิง 
ผู้ชาย 
๓. สื่อจากสถานการณ์จริง 

๑๑ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๑๒ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๑๓ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๑๔ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๑๕ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๑๘ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๑๙ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๒๐ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๒๑ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๒๒ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๒๕ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๒๖ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๒๗ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๒๘ พฤษภาคม ๕๘   นางขาว ชีวิตดี ผู้ปกครอง 
๒๙ พฤษภาคม ๕๘   นางสาวมโน ท่ัวถึง ครูศูนย์ฯ 

 
 

หมายเหตุ 
 

  ท าได้  หมายถึง  ผู้เรียนจับคู่รูปภาพกับบัตรค าได้ถูกต้อง ๒ ค า 
 ท าไม่ได้  หมายถึง  ผู้เรียนไม่สามารถท าได้ 

สรุปผลการพัฒนา   
 
       ผ่าน 

           ไม่ผ่าน 
 

 
 
 
 
 

 

 



๑๔๙ 
 

 ผู้ปกครองควรฝึกผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการอ่านค าต่าง ๆ           
ที่เก่ียวกับสถานที่ต่าง ๆ  

๓.๓ กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม (Personal and Social Skills) หมายถึง
การศึกษา เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะส่วนบุคคลและสังคม ประกอบด้วย การจัดการและ                   
การควบคุมตนเอง ทักษะการมีส่วนร่วมทางสังคม การเดินทางในชุมชน และการปรับตัวในสังคมและ
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยใช้ทักษะการสาธิต การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ การจ าลอง
สถานการณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง การส ารวจ การจัดท า
โครงการและกิจกรรมในชุมชน การสอนแบบตัวต่อตัว กระบวนการกลุ่ม การสอนโดยใช้หลัก 3R’s  
เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จักตัวเอง บทบาทหน้าที่  สามารถเผชิญปัญหาและเลือกแนวทางการแก้ปัญหา                    
ในชีวิตประจ าวัน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน มีมารยาททางสังคม 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของสังคม ทั้งยังเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในชุมชนให้ถึงจุดหมาย                    
อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสังคมและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพ่ือให้ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขเต็มตามศักยภาพ 

กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคมประกอบด้วยทักษะต่างๆ ซึ่งได้ให้ค านิยามแต่ละทักษะ
เพ่ือความเข้าใจตรงกัน ดังนี้ 

๑) ทักษะการจัดการและการควบคุมตนเอง (Self-determination skills) หมายถึง 
การจัดการและการควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองในชีวิตประจ าวันเมื่ออยู่ในสังคมได้                     
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การรู้จักตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง และเห็นคุณค่าในตนเอง 
รู้จักการแก้ปัญหา และรู้จักสิทธิ หน้าที่และบทบาทตนเอง สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น 

๒) ทักษะการมีส่วนร่วมทางสังคม (Community Participation and Living 
skills) หมายถึง การไปเข้าร่วมและปฏิบัติตนตามกฎกติกาของสังคม การรู้จักมีส่วนร่วมในชุมชนและ
สังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเข้าคิวซื้อสินค้าหรือรับบริการต่างๆ ในชุมชนเป็นต้น 

๓ ) ทั กษ ะการ เดิ น ท างใน ชุ ม ชน  (Community Mobility skills) ห ม ายถึ ง                          
การเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ในชุมชนและสังคมถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย เช่น การเดินทาง                       
ไปโรงเรียน การเดินทางไปโรงพยาบาล ไปห้างสรรพสินค้า การขึ้น - ลงรถโดยสารประจ าทาง เป็นต้น 
(สัญญาณจราจรต่างๆ รู้ต าแหน่งของสถานที่ต่างๆในชุมชน การใช้เครื่องมือช่วยเหลือต่างๆ) 

๔) ทักษะการปรับตัวในสังคมและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (Socialization 
and Leisure skills) หมายถึง การรู้จักปรับตัวให้เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของสังคม สามารถท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในเวลาว่าง เช่น                           
การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามประเพณีของชุมชน สามารถเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน                     
ได้ ปฏิบัติตามมารยาททางสังคมกับบุคคลอ่ืนตามโอกาสและกาลเทศะ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ                  
ของสังคมและกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันเป็นต้น  

 



๑๕๐ 
 

ทักษะเหล่านี้ได้น ามาจัดเป็นกรอบเนื้อหาสาระส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ได้จัดล าดับไว้ ดังนี้ 

 
ทักษะ ทักษะย่อย 

๑.การจัดการและการควบคุมตนเอง ๑.การรู้จักตนเอง 
๒.ความภาคภูมิใจในตนเอง 
๓.เห็นคุณค่าในตนเอง 
๔.รู้จักสิทธิ หน้าที่และบทบาทตนเอง 
๕.สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

๒.ทักษะการมีส่วนร่วมทางสังคม  ๑.การเข้าคิว 
๒.การบ าเพ็ญประโยชน์ 

๓.การเดินทางในชุมชน ๑.สถานที่ต่างๆในชุมชน 
๒.สัญลักษณ์และสัญญาณจราจร 
๓.การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ในชุมชน 
๔.การโดยสารรถประจ าทาง 

๔.การปรับตัวในสังคมและการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

๑.ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ต่างๆในชุมชน 
๒.การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามประเพณีของ
ชุมชน 
๓.การเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน 
๔.ปฏิบัติตามมารยาททางสังคมกับบุคคลอ่ืนตามโอกาส
และกาลเทศะ 
๕.การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและกฎหมาย
เบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
๖.การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 
ตารางที่ ๔.๓ การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม 

 
การน าทักษะและสาระไปจัดการเรียนรู้ได้เสนอแนะวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยผู้สอน / ผู้ดูแลสามารถใช้แนวทางไปแตกย่อยในการจัดกิจกรรมตามจุดประสงค์ ที่ก าหนด                    
ไว้ใน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Programe : IEP) / แผนการ
ให้บริการเฉพาะครอบครัว ( Individualized Family Service Plan : IFSP) ส าหรับการจัดท า
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan : IIP) หรือแผนบริการโดย
ครอบครัวและชุมชน (Family and Community Service Plan : FCSP) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 



๑๕๑ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง แนวทางการจัดกิจกรรม 
๒.ทักษะการมีส่วนร่วม
ทางสังคม 

๒.๑ การเข้าคิว ๒.๑.๑ รูจ้ักการรอคอย
โดยการเข้าคิวเพ่ือรับ
บริการในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม เช่น การรับ
ของ การส่งงาน การรับ
อาหารและสิ่งของต่างๆ 
การซื้อสินค้าหรือรับ
บริการการช าระค่า
สินค้าการเข้าคิวรับ
บริการโรงพยาบาล 
ห้างสรรพสินค้า หรือ
เล่นของเล่นสาธารณะ
เป็นต้น 

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ในเรื่อง การรู้จักการรอ
คอยโดยการเข้าคิวเพ่ือรับ
บริการในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม เช่น การรับของ 
การส่งงาน การรับอาหาร
และสิ่งของต่างๆ การซื้อ
สินค้าหรือรับบริการการ
ช าระค่าสินค้าการเข้าคิว
รับบริการโรงพยาบาล 
ห้างสรรพสินค้า หรือเล่น
ของเล่นสาธารณะเป็นต้น  
เป็นต้นโดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
๑) การสาธิตและปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒) การใช้สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์  
๓) การจ าลองสถานการณ์  
๔) การแสดงบทบาท
สมมุติ  
๕) การปฏิบัติกิจกรรมใน
สถานการณ์จริง 
๖) การจัดท าโครงการ
และกิจกรรมในชุมชน  
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว 
๘) กระบวนการกลุ่ม 
๙) การสอนโดยใช้หลัก 
3R’s 

 
ตัวอย่างการน าพฤติกรรมที่คาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรมไปจัดท าแผนการสอน

เฉพาะบุคคลและแผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน ดังนี้ 
 



๑๕๒ 
 

๑) ตารางวิเคราะห์งาน 
 

(ตัวอย่าง) 
แบบบันทึกการวิเคราะห์งาน 

ชื่อ-สกุล  ด.ช.รักดี รักเรียน ประเภทความพิการ  บกพร่องทางสติปัญญา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทักษะท่ีสอน การมีส่วนร่วมทางสังคม  เนื อหา การเข้าคิว 
มาตรฐาน  ๑ คุณภาพผู้เรียน   ตัวชี้วัด  ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เป้าหมายระยะยาว ๑ปี   เด็กชายรักดี รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิวด้วยตนเองในเดือนมีนาคม 
๒๕๕๙ 
พฤติกรรมที่คาดหวัง  รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิว 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อก าหนดให้เด็กชายรักดี รอคอยในการเข้าคิว เด็กชายรักดีสามารถท าได้ 
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน ภายในเดือนกรกฎาคม 
 
การวิเคราะห์งานขั นตอนการเข้าคิว 
ขั นตอน การเข้าคิว 

๑ ผู้สอนจัดท าบัตรหมายเลขคิว  
๒ ผู้สอนแจกบัตรหมายเลขคิวให้ผู้เรียนตามล าดับก่อน-หลัง 
๓ ผ้สอนจ าลองสานการณ์การรับบริการการตรวจสุขภาพ 
๔ ผู้เรียนมาเข้าคิวตามบัตรหมายเลขคิวที่ตนเองได้รับ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

๒) แผนการสอนเฉพาะบุคคล  
 

(ตัวอย่าง) 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

(Individual Implementation Plan : IIP) 
 

ชื่อ-สกุล  ด.ช.รักด ีรักเรียน ประเภทความพิการ  บกพร่องทางสติปัญญา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทักษะท่ีสอน การมีส่วนร่วมทางสังคม  เนื อหา การเข้าคิว 
มาตรฐาน  ๑ คุณภาพผู้เรียน   ตัวชี้วัด  ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เป้าหมายระยะยาว ๑ปี เด็กชายรักดี รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิว 
พฤติกรรมที่คาดหวัง  รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิว 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อก าหนดให้เด็กชายรักดี รอคอยในการเข้าคิว เด็กชายรักดีสามารถท าได้ 
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน ภายในเดือนกรกฎาคม 
 
แผนที่ ๑ เริ่มใช้แผนวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๘ สิ นสุดแผนวันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๘ ใช้เวลาสอนคาบละ ๕๐ นาที  
สาระส าคัญ 
 ผู้เรียนสามารถรอคอยในการเข้าคิวรับบริการต่างๆ  
 
จุดประสงค์ 

ผู้เรียนรู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิวได้ 
 

กิจกรรมการสอน 
ขั นน า 

๑) ครูกล่าวทักทายผู้เรียน  
๒) ให้ผู้เรียนดูวีดีโอเพลงเด็กดีต้องเข้าคิว 

เพลงเด็กดีต้องเข้าคิว 
“พวกเรา เด็กดี เข้าคิว มีวินัยไม่ว่าใคร ก็ยังเข้าคิว 

*ใครที่มาก่อน ก็ควรได้ก่อน มาทีหลัง รีบๆมาเข้าคิว* 
เข้าคิว เข้าคิว เข้าคิว เข้าคิวรีบมาเข้าคิว 

จะซื้อขนมข้ึนรถเมล์ เข้าคิว 
เข้ามาต่อแถวไม่ลัดคิว ไม่แซงคิว 

           (ซ้ า *)” 



๑๕๔ 
 

ขั นสอน 
 กิจกรรมที่ ๑ การเข้าคิวรับงานในห้องเรียน 
 กิจกรรมที่ ๒ การเข้าคิวส่งงานในห้องเรียน 
 กิจกรรมที่ ๓ การเข้าคิวรับอาหารที่โรงอาหาร 
 กิจกรรมที่ ๔ การจ าลองสถานการณ์จริง การซื้อและช าระค่าสินค้า 
 กิจกรรมที่ ๕ การเข้าคิวซื้อและช าระสินค้าในร้านค้าชุมชน 
กิจกรรมที่ ๑ การเข้าคิวรับงานในห้องเรียน 
 ผู้สอนให้ผู้เรียนเข้าคิวตามล าดับรายชื่อที่ผู้สอนเรียก เพ่ือรับแจกใบงาน  
กิจกรรมที่ ๒ การเข้าคิวส่งงานในห้องเรียน 
 เมื่อครบเวลาที่ผู้สอนก าหนดในการท าใบงาน ให้ผู้ เรียนเข้าคิวตามล าดับก่อน -หลัง                   
เพ่ือส่งใบงาน 
กิจกรรมที่ ๓ การเข้าคิวรับอาหารที่โรงอาหาร 
 ผู้สอนพาผู้เรียนไปที่โรงอาหาร  โดยแจกบัตรคิวให้กับผู้เรียนเพื่อเรียงล าดับการเข้าคิวรับ
อาหาร 
กิจกรรมที่ ๔ การจ าลองสถานการณ์จริง การเข้าบริการตรวจสุขภาพ 
 ผู้สอนจ าลองเปิดบริการการตรวจสุขภาพ  โดยการแจกบัตรคิว ผู้เรียนรับบัตรคิวและรอเรียก
ตามล าดับหมายเลขบัตรคิวของตนเอง เพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ 
กิจกรรมที่ ๕ การเข้าคิวซื้อและช าระสินค้าในร้านค้าชุมชน 
 ผู้สอนพานักเรียนไปร้านค้าขายไอศกรีม และให้ผู้เรียนเข้าคิวตามล าดับก่อน-หลัง เพื่อรอซื้อ
และช าระค่าไอศกรีม  
 
ขั นสรุป 

ผู้เรียนสามารถรู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิวได้ 
 

สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอ านวยความสะดวก/ บริการ 
๑. บัตรหมายเลขล าดับคิว 
๒. แผ่นซีดีเพลงเด็กดีต้องเข้าคิว 
๓. คอมพิวเตอร์ 
๔. ใบงาน 
๕. โรงอาหาร 
๖. อาหาร 
๗. ร้านค้า 
๘. ไอศกรีม 



๑๕๕ 
 

๙. เครื่องชั่งน้ าหนัก 
๑๐. ที่วัดส่วนสูง 
๑๑. สมุดบันทึกสุขภาพ 
๑๒. เงิน (ในกิจกรรมที่๕) 

 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. การสังเกตพฤติกรรม    

 
เครื่องมือ  
 ๑. แบบสังเกตพฤติกรรม   

 
เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

- ผู้เรียนสามารถเข้าคิวตามหมายเลขล าดับคิวได้อย่างถูกต้อง  
 

ระดับคุณภาพ         ๑  หมายถึง ท าไม่ได้ หรือไม่ยอมท า  
                             ๒  หมายถึง ท าได้โดยจับมือท า 
                             ๓  หมายถึง ท าได้โดยใช้การกระตุ้นเตือน 
                             ๔  หมายถึง ท าได้โดยท าตามแบบ 
                             ๕  หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 

 
 

                                                                ลงชือ่.................................................ครูผู้สอน 
                                                                  (.........................................................) 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                               ลงชื่อ.................................................................... 
                                                                       (..........................................................) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 



๑๕๖ 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
                (   )  เป็นแผนการสอนที่ดีใช้สอนได้    
                (   )   ควรปรับแก้  ............................................................................................................  
 

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

                                  ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด……. 
                 ............/....................../............. 

 

สรุปผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                                                                ลงชือ่.................................................ครูผู้สอน 
                                                                  (.........................................................) 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                               ลงชื่อ.................................................................... 
                                                                        (..........................................................) 
                     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
                 (   )  เห็นชอบตามผลการสอนและวางแผนการสอนในขั้นตอนต่อไป    
                 (   )   ควรปรับแก้  .........................................................................................................  
        
      ลงชื่อ............................................................... 
                                                 (.........................................) 
                                         ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด...... 
                                                                           ............/....................../............. 



๑๕๗ 
 

๓) แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน 
 

(ตัวอย่าง) 
แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน 

(Family and Community Service Plan : FCSP) 
 

ชื่อ-สกุล  ด.ช.รักดี รักเรียน ประเภทความพิการ  บกพร่องทางสติปัญญา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทักษะท่ีสอน การมีส่วนร่วมทางสังคม  เนื้อหา การเข้าคิว 
มาตรฐาน  ๑ คุณภาพผู้เรียน   ตัวชี้วัด  ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เป้าหมายระยะยาว ๑ปี   เด็กชายรักดี รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิว 
พฤติกรรมที่คาดหวัง  รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิว 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อก าหนดให้เด็กชายรักดี รอคอยในการเข้าคิว เด็กชายรักดีสามารถท าได้ 
(ระดับคุณภาพ ๔) ๕ ครั้ง ภายในเดือนพฤษภาคม 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครอง 

ค าชี้แจง  ให้ผู้รับผิดชอบท าเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าท าได้หรือท าไม่ได้ 
 

การพัฒนา 
ว/ด/ป 

ที่พัฒนา 
ผลการพัฒนา 

ผู้นิเทศ หมายเหตุ ท าได้ ท า
ไม่ได้ 

วิธีการ/ขั้นตอนการพัฒนา 
๑. ฝึกการรอคอยในการเข้าคิว 
ขั้นตอนการพัฒนา 
1.1 ผู้ดูแลจ าลองสถานการณ์

การซื้ออาหารโดยการให้
นักเรียนต่อแถวเป็นแถว
เดียว  

1.2 ผู้เรียนซื้ออาหาร
ตามล าดับก่อนหลัง โดย
หากออกนอกแถวต้องไป
ต่อท้ายแถว 

สื่อ/อุปกรณ์ 
บัตรหมายเลขล าดับคิว/
อาหาร 

   นางสาวมโน ทั่วถึง ครูศูนย์ ฯ 
๑ พฤษภาคม ๕๘   นายด า รักเรียน ผู้ปกครอง 
๔ พฤษภาคม ๕๘   นายด า รักเรียน ผู้ปกครอง 
๕ พฤษภาคม ๕๘   นายด า รักเรียน ผู้ปกครอง 
๖ พฤษภาคม ๕๘   นายด า รักเรียน ผู้ปกครอง 
๗ พฤษภาคม ๕๘   นายด า รักเรียน ผู้ปกครอง 
๘ พฤษภาคม ๕๘   นายด า รักเรียน ผู้ปกครอง 
๑๑ พฤษภาคม ๕๘   นายด า รักเรียน ผู้ปกครอง 
๑๒ พฤษภาคม ๕๘   นางสาวมโน ทั่วถึง ครูศูนย์ ฯ 

     
     

 



๑๕๘ 
 

สรุปผลการพัฒนา 
ท าได้  หมายถึง   คนพิการท าได้โดยการกระตุ้นเตือนด้ายวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
ท าไม่ได้  หมายถึง   คนพิการไม่สามารถท าได้ 

สรุปผลการพัฒนา  ผ่าน 
                    ไม่ผ่าน 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………………………………… 
..................................................................................................................…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

๓.๔ กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ (Vocational Skills) หมายถึง ศึกษา เรียนรู้ 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การเรียนรู้อาชีพ ประกอบด้วย การเรียนรู้อาชีพหลากหลายในชุมชนพ้ืนฐาน                   
งานอาชีพที่หลากหลายตามความสนใจการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้นในการท างานอาชีพ ได้แก่ 
การใช้  การจัดเก็บ และการบ ารุงรักษา เป็นต้น กระบวนการ/ขั้นตอนในการท างานในอาชีพที่สนใจ  
การวางแผนการท างานร่วมกันระหว่าง ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู และสถานประกอบการ การเตรียมตัว
เข้าสู่สถานประกอบการ  และการฝึกปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการเช่น พนักงาน                                  
ท าความสะอาด  พนักงานบริการ  หรือพนักงานท าขนมในร้านเบเกอรี่ เป็นต้น การท างาน 
ประกอบด้วย การเตรียมตัวสมัครงาน การปฏิบัติตนในการแต่ งกายให้ เหมาะสมกับงาน                                
ในสถานประกอบการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ การปฏิบัติตนที่เหมาะสม                             
ในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  การปฏิบัติ ตนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย                                
ในสถานประกอบการ  การปฏิบัติงานตามขั้นตอนในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ การวางแผนการใช้เงิน 
ประกอบด้วย การวางแผนการใช้เงินรายวัน  รายสัปดาห์ และรายเดือน การบันทึกค่าใช้จ่ายครัวเรือน 
การออมเงินและการกู้ยืมเงินเพ่ือการลงทุน สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ประกอบด้วย 
การแต่ งกายเพ่ือความปลอดภัยขณะปฏิบัติ งาน การดูแลสุขภาพตนเองขณะปฏิบั ติ งาน                               
การใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี เหมาะสมและปลอดภัย การสันทนาการกับเพ่ือนร่วมงาน การเดินทาง                        
ไปท างาน ประกอบด้วย การวางแผนการเดินทาง การเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือส่วนบุคคล                     
ในการไปท างานได้อย่างเหมาะสมความปลอดภัยในการเดินทาง 

โดยการใช้ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะการท างานร่วมกัน                        
ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะปฏิบัติ หรือบทบาทสมมุติ และสถานการณ์จ าลอง  

เพ่ือให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการท างาน เห็นคุณค่าของการน าความรู้                            
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และมีคุณลักษณะที่ดี
ในการรักษางาน และมีส่วนรวมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพประกอบด้วยทักษะต่างๆ ซึ่งได้ให้ค านิยามแต่ละทักษะ
เพ่ือความเข้าใจตรงกัน ดังนี้ 

ทักษะการเรียนรู้เรื่องอาชีพ (Career Education Skills) หมายถึง การเรียนรู้อาชีพ
หลากหลายในชุมชนเช่น เกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม พาณิชกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ
บริหารจัดการ และการบริการ พ้ืนฐานงานอาชีพที่หลากหลายตามความสนใจการใช้อุปกรณ์/
เครื่องมือเบื้องต้นในการท างานอาชีพ ได้แก่ การใช้  การจัดเก็บ และการบ ารุงรักษา  เป็นต้น 
กระบวนการ/ขั้นตอนในการท างานในอาชีพที่สนใจ การวางแผนการท างานร่วมกันระหว่าง ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ครู และสถานประกอบการ การเตรียมตัวเข้าสู่สถานประกอบการ  และการฝึกปฏิบัติงาน
อาชีพในสถานประกอบการเช่น พนักงานท าความสะอาด  พนักงานบริการ  หรือพนักงานท าขนม                   
ในร้านเบเกอรี่ เป็นต้น 



๑๖๐ 
 

ทักษะการท างาน (Work Skills) หมายถึง การเตรียมตัวสมัครงาน เช่น ส าเนา                     
บัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย เป็นต้น การกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครงาน            
การยื่นเอกสารประกอบการสมัครงาน การเข้ารับการสัมภาษณ์งาน การแต่งกายได้เหมาะสมกับ                        
การสมัครงาน การปฏิบัติตนในการแต่งกายให้เหมาะสมกับงานในสถานประกอบการ การปฏิบัติ                    
ตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ เช่น การลงเวลาท างาน การลางาน เป็นต้น การปฏิบัติตน                  
ที่เหมาะสมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย        
ในสถานประกอบการ     การปฏิบัติงานตามข้ันตอนในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ทักษะการวางแผนการใช้เงิน (Financial Planning and Management Skills)  
หมายถึง  การวางแผนการใช้เงินรายวัน  รายสัปดาห์ และรายเดือน การบันทึกค่าใช้จ่ายครัวเรือน        
การออมเงินและการกู้ยืมเงินเพ่ือการลงทุน 

ทักษะสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน (Health and Safety Skills)  
หมายถึง การแต่งกายเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน เช่น สวมหมวกนิรภัย สวมถุงมือ สวมรองเท้า 
เป็นต้น การดูแลสุขภาพตนเองขณะปฏิบัติงาน เช่น สวมผ้าปิดจมูก สวมหน้ากาก เป็นต้น                           
การใช้ เครื่องมือให้ ถูกวิธี  เหมาะสมและปลอดภัย การสันทนาการกับ เพ่ื อนร่วมงาน เช่น                              
การรับประทานอาหารร่วมกัน สังสรรค์กับเพ่ือนร่วมงาน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกันในการท ากิจกรรม
กลุ่ม เป็นต้น 

ทักษะการเดินทางไปท างาน (Transportation Skills) หมายถึง การวางแผน                        
การเดินทาง เช่น การเดินทางถึงที่ท างาน การขึ้นรถตามตารางการเดินรถ เป็นต้น การเลือกใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะหรือส่วนบุคคลในการไปท างานได้อย่างเหมาะสมความปลอดภัยในการเดินทางเช่น 
สวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย การข้ามถนนบนทางม้าลาย หรือสะพานลอย เป็นต้น 

ทักษะเหล่านี้ได้น ามาจัดเป็นกรอบเนื้อหาสาระส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ได้จัดล าดับไว้ ดังนี้ 

 
ทักษะ ทักษะย่อย 

๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ                
 

๑. อาชีพหลากหลายในชุมชน เช่น เกษตรกรรม คหกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และบริหาร
จัดการ และการบริการ 

 ๒. พ้ืนฐานงานอาชีพท่ีหลากหลายตามความสนใจ 
 ๓. การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น ในการท างานอาชีพ  
 ๔. กระบวนการ/ขั้นตอนในการท าทักษะอาชีพที่สนใจ   
 ๕. การวางแผนการท างานร่วมกันระหว่าง นักเรียน 

ผู้ปกครอง ครู และสถานประกอบการ 



๑๖๑ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย 

๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ (ต่อ)                ๖. การเตรียมตัวเข้าสู่สถานประกอบการ 
 ๗. การฝึกปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ 
๒. การเรียนรู้เรื่องการท างาน ๑. การเตรียมตัวการสมัครงาน ได้แก่ การเตรียมเอกสาร

ประกอบการสมัครงาน เช่น ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย เป็นต้น การกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการสมัครงาน การยื่นเอกสารประกอบการสมัคร
งาน การเข้ารับการสัมภาษณ์งาน การแต่งกายได้เหมาะสม
กับการสมัครงาน  

 ๒. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เช่น 
เคารพเจ้านาย สวัสดีทักทายเจ้านายและเพ่ือนร่วมงาน ไม่ส่ง
เสียงดัง 

 ๓. การปฏิบัติตนในการการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถาน
ประกอบการ 

 ๔. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ เช่น 
การลงเวลาท างาน การลางาน เป็นต้น 

 ๕. การปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในสถานประกอบการ 

 ๖. การปฏิบัติงานตามข้ันตอนในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 ๗. การจัดเก็บ ตรวจสอบหลังการปฏิบัติงาน 
๓. การวางแผนการใช้เงิน ๑. การวางแผนการใช้เงิน 
 ๒. การบันทึกค่าใช้จ่ายครัวเรือน 
 ๓. การออมเงิน 
 ๔. การกู้ยืมเงินเพ่ือการลงทุน 
๔. สุขภาพและความปลอดภัยในการ
ท างาน 

๑. การแต่งกายเพ่ือความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน เช่น สวม
หมวกนิรภัย สวมถุงมือ สวมรองเท้า เป็นต้น 

 ๒. การดูแลสุขภาพตนเองขณะปฏิบัติงาน เช่น สวมผ้าปิด
จมูก สวมหน้ากาก เป็นต้น  

 ๓. การใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี เหมาะสมและปลอดภัย 
 ๔. การสันทนาการกับเพ่ือนร่วมงาน เช่น การรับประทาน

อาหารร่วมกัน สังสรรค์กับเพ่ือนร่วมงาน รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ร่วมกันในการท ากิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น 

๕. การเดินทางไปท างาน ๑. การวางแผนการเดินทาง เช่น การเดินทางถึงที่ท างาน 
การข้ึนรถตามตารางการเดินรถ เป็นต้น 

 ๒. การเลือกบริการขนส่งสาธารณะหรือส่วนบุคคลในการไป
ท างานได้อย่างเหมาะสม 



๑๖๒ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย 

๕. การเดินทางไปท างาน (ต่อ) ๓. ความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น สวมหมวกกันน็อค 
คาดเข็มขัดนิรภัย การข้ามถนนบนทางม้าลาย หรือ
สะพานลอย เป็นต้น 

 
ตารางที่ ๔.๔ การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ 

 
การน าทักษะและสาระไปจัดการเรียนรู้ได้เสนอแนะวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยผู้สอน / ผู้ดูแลสามารถใช้แนวทางไปแตกย่อยในการจัดกิจกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนด                       
ไว้ใน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Programe : IEP) / แผนการ
ให้บริการเฉพาะครอบครัว ( Individualized Family Service Plan : IFSP) ส าหรับการจัดท า
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan : IIP) หรือแผนบริการโดย
ครอบครัวและชุมชน(Family and Community Service Plan : FCSP) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 
แนวทางการจัด

กิจกรรม 
การเรียนรู้เรื่องอาชีพ
และการท างาน 
๑.๑ การเรียนรู้เรื่อง
อาชีพ 

๑. อาชีพหลากหลายใน
ชุมชน เช่น 
เกษตรกรรม คหกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิช
กรรม ความคิด
สร้างสรรค์ และบริหาร
จัดการ และการบริการ 

รู้และเข้าใจการ
ประกอบอาชีพที่
หลากหลายในชุมชน
ตนเอง 
 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
๑. ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้อาชีพในชุมชน 
๒. จัดนิทรรศการอาชีพ 
๓. เกมจับคู่อาชีพ 
๔. การแสดงบทบาท
สมมุติ/สถานการณ์
จ าลอง 
 

 
ตัวอย่างการน าพฤติกรรมที่คาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรมไปจัดท าแผนแผนการ

สอนเฉพาะบุคคล และแผนบริการโดยครอบครัวและชุมชนดังนี้ 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

๑) ตารางวิเคราะห์งาน 
 

(ตัวอย่าง) 
แบบบันทึกการวิเคราะห์งาน 

อาชีพ การท าไข่เค็มดินจอมปลวก 
ชื่อ-สกุล    ด.ช.แดง            ประเภทความพิการ  บกพร่องทางสติปัญญา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘     ทักษะ อาชีพ   เรื่องอาชีพท าไข่เค็มดินจอมปลวก 
พฤติกรรมที่คาดหวัง   สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ/ขั้นตอนทักษะอาชีพท าไข่เค็มดินจอมปลวก
ได้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
               เมื่อให้ ด.ช.แดง ท าไข่เค็มดินจอมปลวก  ด.ช.แดง สามารถท าตามขั้นตอนได้ ๕  ครั้ง 
ติดต่อกัน 
การวิเคราะห์งานขั นตอนการสอนอาชีพท าไข่เค็มดินจอมปลวก 
ขั นตอน

ที ่
ทักษะอาชีพท าไข่เค็มดินจอมปลวก 

๑ เมื่อก าหนดให้เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการท าไข่เค็มดินจอมปลวก ประกอบด้วย (ไข่เป็ด น้ า 
ดินจอมปลวก เกลือ แกลบเผา ถุงพลาสติกจอบ/เสียม ค้อน หรือไม้เนื้อแข็ง ครก สาก 
กะละมัง ชุดถ้วยตวง ถุงพลาสติกขนาด ๔  ๖  นิ้ว) ผู้เรียนสามารถเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การท าไข่เค็มดินจอมปลวกถูกต้อง (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดต่อกนั  

๒ เมื่อก าหนดเครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ ในการท าไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถใช้และ
จัดเก็บ/บ ารุงรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ได้(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดต่อกัน 

๓ เมื่อก าหนดให้ท าไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถคัดเลือกไข่เป็ดที่มีขนาดเท่ากันหรือ
ใกล้เคียงกันได้(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดต่อกัน 

๔ เมื่อก าหนดให้ท าไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถน าเอาไข่เป็ดมาล้างให้สะอาด  แล้ว
น ามาผึ่งให้แห้งได้(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดต่อกนั 

๕ เมื่อก าหนดให้ท าไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถต้มน้ าเกลือให้เดือด  ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นได้
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดต่อกัน 

๖ เมื่อก าหนดให้ท าไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถบดดินจอมปลวกให้ละเอียดได้ 
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดต่อกัน 

๗ เมื่อก าหนดให้ท าไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถบดเกลือให้ละเอียดได้ 
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดต่อกัน 

๘ เมื่อก าหนดให้ท าไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถน าแกลบเผามาบดให้ละเอียดได้ 
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดต่อกัน 
 



๑๖๔ 
 

ขั นตอน
ที ่

ทักษะอาชีพท าไข่เค็มดินจอมปลวก 

๙ เมื่อก าหนดให้ท าไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถน าดินจอมปลวกท่ีบด  4  ส่วน  เกลือ  
1  ส่วน  น ามาคลุกเคล้ากันแล้วเติมน้ าสุกลงไปคนให้เข้ากันจนเหนียวได้ 
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดต่อกัน 

๑๐ เมื่อก าหนดให้ท าไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถน าไข่เป็ดที่เตรียมไว้มาคลุกกับดินที่
ผสมแล้ว  ปั้นหุ้มไข่ให้ทั่วทั้งฟองได้(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดต่อกัน 

๑๑ เมื่อก าหนดให้ท าไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถน าไข่ในข้อ ๗ มาคลุกกับแกลบเผาที่
เตรียมไว้ทันที (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดตอ่กัน 

๑๒ เมื่อก าหนดให้น ามาบรรจุถุงพลาสติกได้ (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดต่อกัน 
๑๓ เมื่อก าหนดให้ท าไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถน าไข่เค็มที่บรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วไป

ใส่กล่องได้(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดต่อกัน 
๑๔ เมื่อก าหนดให้จัดจ าหน่ายไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถจัดจ าหน่ายไข่เค็มดินจอม

ปลวกโดยก าหนดราคาขาย คิดต้นทุน ก าไรได้ (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้ง
ติดต่อกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

๒) แผนการสอนเฉพาะบุคคล  
 

(ตัวอย่าง) 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

(Individual Implementation Plan : IIP) 
 

ชื่อ-สกุล    ด.ช.แดง            ประเภทความพิการ  บกพร่องทางสติปัญญา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘     ทักษะ อาชีพ   เรื่องอาชีพท าไข่เค็มดินจอมปลวก 
มตราฐาน ๑ คุณภาพผู้เรียน ตัวชี วัด ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เป้าหมายระยะยาว ด.ช.แดง สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ/ขั้นตอนทักษะอาชีพท าไข่เค็มดินจอม
ปลวกได้ 
พฤติกรรมที่คาดหวัง   สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ/ขั้นตอนทักษะอาชีพท าไข่เค็มดินจอมปลวก
ได้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
               เมื่อให้ ด.ช.แดง ท าไข่เค็มดินจอมปลวก  ด.ช.แดง สามารถท าตามขั้นตอนได้ ๕  ครั้ง 
(ระดับคุณภาพ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน ภายในเดือนพฤษภาคม 

แผนการสอนท าไข่เค็มดินจอมปลวก เริ่มใช้แผน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  ถึง วันที่ ๑๖  
กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  ใช้เวลาคาบละ   ๕๐  นาที 
เรื่อง 
 การท าไข่เค็มจอมปลวก 
เนื อหา 
 การท าไข่เค็มจอมปลวก ประกอบด้วย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอน ในการท าไข่เค็มดิน
จอมปลวก การบรรจุภัณฑ์และจัดจ าหน่าย 
จุดประสงค์ สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ/ขั้นตอนทักษะอาชีพท าไข่เค็มดินจอมปลวกได้ 
กิจกรรมการสอน 
        ขั นน า 

๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียนมาดูวิธีท าไข่เค็มดินจอมปลวกจาก YouTube ในห้อง e – 
classroom และร่วมกันสรุปส่วนผสมของการท าไข่เค็มดินจอมปลวก 

๒. ครูน าไข่เค็มที่ท ามาจากหลากหลายวิธี ได้แก่ ไข่เค็มดินสอพอง ไข่เค็มไชยา ดินจอม
ปลวก และไข่เค็มดองน้ าเกลือ ให้นักเรียน ดู สัมผัส และชิมไข่เค็มที่ต้มสุกแล้ว   

 
 



๑๖๖ 
 

        ขั นสอน 
กิจกรรมที่ ๑ เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการท าไข่เค็มดินจอมปลวก 
กิจกรรมที่ ๒ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการท าไข่เค็ม วิธีใช้และการจัดเก็บ/บ ารุงรักษา 
กิจกรรมที่ ๓ คัดเลือกไข่เป็ดที่มีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน 
กิจกรรมที่ ๔น าเอาไข่เป็ดมาล้างให้สะอาด  แล้วน ามาผึ่งให้แห้ง 
กิจกรรมที่ ๕ ต้มน้ าให้เดือด ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น 
กิจกรรมที่ ๖ บดดินจอมปลวกให้ละเอียด 
กิจกรรมที่ ๗ บดเกลือให้ละเอียด 
กิจกรรมที่ ๘ เผาแกลบและบดให้ละเอียด 
กิจกรรมที่ ๙ น าดินจอมปลวกท่ีบดมา  ๔  ส่วน และเกลือ  ๑  ส่วน  มาคลุกเคล้ากัน

แล้วเติมน้ าสุกลงไปคนให้เข้ากันจนเหนียว 
กิจกรรมที่ ๑๐ น าดินที่ผสมแล้วจากข้อ ๙ มาปั้นหุ้มไข่เป็ดให้ทั่วทั้งฟอง 
กิจกรรมที่ ๑๑ น าไข่จากข้อ ๑๐ มาคลุกกับแกลบเผาที่เตรียมไว้ทันที  
กิจกรรมที่ ๑๒  น าไข่จากข้อ ๑๑ น ามาบรรจุถุงพลาสติก 
กิจกรรมที่ ๑๓ น าไข่เค็มที่บรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วไปใส่กล่องบรรจุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ ๑๔ จัดจ าหน่ายไข่เค็มดินจอมปลวก โดยก าหนดราคาขาย คิดต้นทุน ก าไร 

 
        ขั นสรุป 
  ผู้เรียน และครูผู้สอน ร่วมกันอภิปราย และสรุปเกี่ยวกับ เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ 
วิธีการและขั้นตอนการท าไข่เค็มดินจอมปลวก ตลอดถึงการจ าหน่าย 
 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก/บริการ 
 ๑.  ไข่เป็ด 
 ๒.  ดินจอมปลวก  
 ๓.  เกลือสินเธาว์หรือเกลือสมุทร 
 ๔.  แกลบเผา 
 ๕.  น้ า 
 ๖.  ถุงพลาสติก 
 ๗.  กะละมัง  ขนาดเล็ก  ๒  ใบ 
 ๘.  ตะแกรงส าหรับร่อนดิน 
 ๙.  ที่เย็บกระดาษพร้อมลูก 
 ๑๐. ชุดถ้วยตวง  ๑  ชุด 

๑๑. จอบ/เสียม  



๑๖๗ 
 

๑๒. ค้อน หรือไม้เนื้อแข็ง  
๑๓. ครก สาก 
๑๔. กล่องบรรจุไข่เค็ม 

 ๑๕. ใบงาน 
 ๑๖. รูปภาพแสดงขั้นตอนการท าไข่เค็ม 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 ๑.วิธีการวัดผลและประเมินผล 
  - การสังเกต 
  - ผลงานตามข้ันตอน 
 ๒.เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล 
  - แบบสังเกตสังเกต 
  - แบบประเมินผลงาน 

๓. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 ผู้เรียนท าได้(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)  จ านวน  ๕  ครั้งติดต่อกัน 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
     ๐  หมายถึง  ผู้เรียนท าไม่ได้ 
  ๑  หมายถึง  ผู้เรียนท าได้แต่ต้องช่วยเหลือโดยการกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทาง   
ทางวาจา 
  ๒  หมายถึง  ผู้เรียนท าได้แต่ต้องช่วยเหลือโดยการกระตุ้นเตือน ท่าทาง  ทางวาจา 
  ๓  หมายถึง  ผู้เรียนท าได้แต่ต้องช่วยเหลือโดยการกระตุ้นเตือนทาง วาจา 
  ๔  หมายถึง  ผู้เรียนท าได้ด้วยตนเอง 
 
 
                                           ลงชื่อ.............................................................ครูผู้สอน 
                                                (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ลงชื่อ.................................................................... 
                 (..........................................................) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
                (   )  เป็นแผนการสอนที่ดีใช้สอนได้    
                (   )   ควรปรับแก้  ............................................................................................................ 
 
 
      ลงชื่อ.................................................................... 
                 (..........................................................) 
                                  ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด.............. 
           ............/....................../............. 
 
สรุปผลการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                                                                ลงชือ่.................................................ครูผู้สอน 
                                                                  (.........................................................) 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                               ลงชื่อ....................................................... 
                                                                  (..........................................................) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 



๑๖๙ 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
                 (   )  เห็นชอบตามผลการสอนและวางแผนการสอนในขั้นตอนต่อไป    
                 (   )   ควรปรับแก้  ......................................................... ................................................ 
 
      ลงชื่อ.................................................................... 
                 (..........................................................) 

                              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด................ 
          ............/....................../............. 

 
๓) แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน 

 
(ตัวอย่าง) 

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน 
(Family and Community Service Plan : FCSP) 

ชื่อคนพิการ   ด.ช.แดง   
ประเภทความพิการ บกพร่องทางสติปัญญาลักษณะความพิการระดับสติปัญญา  ๔๕ 
ทักษะ อาชีพ 
ปีการศึกษา๒๕๕๘      
วันที่เริ่มพัฒนาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ วันสิ้นสุดพัฒนาวันที่ ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 
พฤติกรรมที่คาดหวัง   สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ/ขั้นตอนทักษะอาชีพท าไข่เค็มดินจอมปลวก
ได้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

เมื่อให้ ด.ช.แดง ท าไข่เค็มดินจอมปลวก  ด.ช.แดง สามารถท าตามขั้นตอนได้ ๕  ครั้ง
ติดต่อกันจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ขั้นตอนที่ ๑ 
          เมื่อก าหนดให้เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการท าไข่เค็มดินจอมปลวก ประกอบด้วย (ไข่เป็ด น้ า ดิน
จอมปลวก เกลือ แกลบเผา ถุงพลาสติกจอบ/เสียม ค้อน หรือไม้เนื้อแข็ง ครก สาก กะละมัง ชุดถ้วย

ตวง ถุงพลาสติกขนาด ๔  ๖  นิ้ว) ผู้เรียนสามารถเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการท าไข่เค็มดินจอมปลวก
ถูกต้อง (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้งติดต่อกัน 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครอง 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

ค าชี้แจง  ให้ผู้รับผิดชอบท าเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าท าได้หรือท าไม่ได้ 
 

การพัฒนา 
ว/ด/ป 

ที่พัฒนา 
ผลการพัฒนา 

ผู้นิเทศ 
หมาย
เหตุ 

ท าได้ ท า
ไม่ได้ 

วิธีการ 
ฝึกปฏิบัติจริง 
ขั้นตอนการพัฒนา 
๑.เมื่อก าหนดให้เตรียมวัสดุ-
อุปกรณ์ในการท าไข่เค็มดิน
จอมปลวก ประกอบด้วย (ไข่
เป็ด น้ า ดินจอมปลวก เกลือ 
แกลบเผา ถุงพลาสติกจอบ/
เสียม ค้อน หรือไม้เนื้อแข็ง 
ครก สาก กะละมัง ชุดถ้วย

ตวง ถุงพลาสติกขนาด ๔  
๖  นิ้ว) ผู้เรียนสามารถ
เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ท าไข่เค็มดินจอมปลวก
ถูกต้อง (ระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ ๔)   ๕  ครั้ง
ติดต่อกัน 
 

 
 
 

๑ สิงหาคม ๕๘ 
๒ สิงหาคม ๕๘ 
๓ สิงหาคม ๕๘ 
๔ สิงหาคม ๕๘ 
๕ สิงหาคม ๕๘ 
๖ สิงหาคม ๕๘ 

๑๕ สิงหาคม ๕๘ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
นางสม 
นางสม 
นางสม 
นางสม 
นางสม 
นางสม 

นางสาวดีมาก ใจดี 
 

 
 
 
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง 
ครูศูนย์ฯ 

 
สรุปผลการพัฒนา 

  ท าได้  หมายถึง  ระดับคุณภาพ ๔  ท าได้ด้วยตนเอง 
     ท าไม่ได้  หมายถึง           คนพิการไม่สามารถท าได้ 

 
สรุปผลการพัฒนา  ผ่าน 

                    ไม่ผ่าน 
 
 
 

 



๑๗๑ 
 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  
         ควรให้นักเรียนได้ปฏิบัติท าอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการท าอาชีพไข่เค็มจาก
ดินสอพองอย่างแท้จริง 
 
 
 

 



บทท่ี ๕ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

 
๑. จุดมุ่งหมายของการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะช่วยให้ ได้สารสนเทศจากการจัดกิจกรรม                          
ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลหรือแผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน ที่แสดงความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งผู้สอนจะต้องจัดท าเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ                     
ของผู้ เรียนแต่ละคน โดยอิงกับเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษาได้จัดท าซึ่งการประเมินผล
ประกอบด้วย 

๑) การประเมินผลก่อนการจัดการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้สอนได้ใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต 
การปฏิบัติจริง การสัมภาษณ์ การทดสอบ เป็นต้น รวบรวมข้อมูลส าหรับเป็นพ้ืนฐานของการจัด                   
การเรียนการสอนที่ตรงกับสภาพจริง 

๒) การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ในขั้นตอนของกิจกรรม
ต่างๆ ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนในแต่ละครั้งโดยวิธีการต่างๆ เช่น การทดสอบผลงาน                     
เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะแสดงความก้าวหน้า ปัญหาข้อจ ากัดส าหรับผู้สอนในการปรับเปลี่ยนวิธีการ สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนได้ก้าวผ่านขั้นตอนของงานอย่างต่อเนื่อง  

๓) การประเมินผลหลังเรียน เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ในทักษะต่างๆ  ที่ระบุ                   
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ที่ เป็นการรวมสรุปเพ่ือตั ดสินความส าเร็จของผู้ เรียน                          
โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น แฟ้มสะสมงาน การใช้ผลบันทึกหลังการสอน การใช้ความคิดเห็นร่วมกัน                    
ของกลุ่มผู้สอน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะน าไปสู่การทบทวนเปลี่ยนแปลงการจัดโปรแกรมเพ่ือด าเนินการ
ต่อเนื่องหรือการน าไปสู่การเปลี่ยนผ่านภายในศูนย์การศึกษาพิเศษและระหว่างหน่วยงาน 

 
๒. การประเมินผลตามสภาพจริง 
 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดประเมินตามสภาพจริง 
๑) การแสดงความสามารถของผู้เรียนรายบุคคล 

การวัดประเมินเพ่ือสะท้อนถึงพฤติกรรมระดับความสามารถ และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับผู้เรียนในสถานการณ์ที่เป็นจริงของการด าเนินชีวิตโดยการวัดประเมินและการสะท้อนผล                       
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมในการประเมิน



๑๗๓ 
 

ตนเองตลอดเวลา รวมถึงการมีส่วนร่วมวางแผนและเลือกกระบวนการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับ                      
สภาพผู้เรียนด้วย 

๒) การบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับชั้นจะก าหนดให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ

ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามธรรมชาติของรายวิชา แต่วิธีการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ข้อสอบเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะวัดได้เพียงแค่ด้านความรู้ไม่ครอบคลุม                    
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาอย่างแท้จริง กระบวนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง ผู้สอนจะต้องคอยสังเกต จดบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากผลงาน วิธีการเรียนรู้สู่วิธีปฏิบัติ                     
ของผู้เรียน โดยอิงตามพฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

๓) การบูรณาการวิธีการและเครื่องมือในการประเมินอย่างหลากหลาย  
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง จะใช้เครื่องมือและเทคนิคการประเมิน              

ที่หลากหลาย ผู้สอนต้องใกล้ชิดผู้เรียนเพ่ือสังเกต สอบถาม รวบรวมเอกสารตัวอย่างงาน  และสรรหา
วิธีการที่สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ จนสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนรู้อะไรบ้าง
และเรียนรู้อย่างไร สามารถบูรณาการสิ่งที่เรียนรู้เข้าด้วยกันหรือเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริง
การประเมินเหล่านี้เป็นหัวใจส าคัญของหลักการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

๔) ส่งเสริมการเรียนรู้จากสภาพจริง (Authentic learning) 
การวัดประเมินตามสภาพจริง จะต้องมีการรวบรวมผลงานจากภาคปฏิบัติและ

ผลงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ซึ่งเน้น                      
ให้เห็นถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ในสภาพจริง รวมทั้งกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนรวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้สอนก าหนดไว้ ดังนั้นการประเมิน
ตามสภาพจริงต้องประเมินทั้ งจากภาคปฏิบัติ  (performance assessment) ด้วยการสังเกต
พฤติกรรมการท างานของผู้เรียนว่าเป็นไปที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ และต้องวัดประเมินจากสภาพ
จริงที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมในบริบทของความเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน 

 
วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
๑. การสังเกต 

การสั งเกต เป็น เครื่องมือที่ ใช้ ในการประเมินผลจากสภาพจริงอย่ างหนึ่ ง                           
โดยการสังเกต จะใช้ประเมินการแสดงออกและกระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการท ากิจกรรม ท าให้ผู้สอน
สามารถทราบพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถน าไปสรุปเป็นความคิดเห็นของผู้เรียน
ได้ การสังเกตมี ๒วิธี คือ 

๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) เป็นการสังเกตที่ผู้สอน
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมโดยตรงกับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non participant observation) เป็นการสังเกต                 
ที่ผู้สอน ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์โดยตรงแต่จะใช้วิธีสังเกตอยู่วงนอก ซึ่งท าให้ใช้เวลา                   
ในการเก็บข้อมูลน้อยกว่าวิธีแรกแต่ขาดข้อมูลเชิงลึกที่อยู่เบื้องหลังของปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน 
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ในมุมมองของการวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตเป็นวิธีการเบื้องด้นในการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมของบุคคล โดยอาศัยประสาทสัมผัส(sensation) ของผู้สังเกต
โดยตรงซึ่งอาจใช้ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ืนๆ จุดเด่นที่ส าคัญของการสังเกต คือท าให้                             
รู้พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นธรรมชาติเป็นข้อมูลที่ตรงตามสภาพความเป็นจริง จัดเป็นข้อมูล                         
ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมาก เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสังเกตมีหลายชนิด เช่น 

๑) แบบบันทึกพฤติกรรม เป็นการบันทึกข้อมูลเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในแต่ละวัน 
การบันทึกข้อมูลอาจจะท าอย่างละเอียดหรือย่อๆ ก็ได้ โดยปกติจะบันทึกหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น 
โดยทั่วไปมักเขียนเป็นรายงานที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอย่างสั้นกะทัดรัด รวมทั้งสิ่งที่พูดหรือท าโดย
สมาชิกในกลุ่ม การสังเกตอย่างช านาญและบันทึกอย่างเที่ยงตรงต้องให้บันทึกเหตุการณ์ที่ส าคัญและ
จ าเป็นได้ และยิ่งการบันทึกท าทันทีหลังจากเหตุการณ์เร็วเท่าใด จะท าให้ได้ข้อมูลมากและมีความ
แม่นย ามากขึ้นเท่านั้น  การบันทึกพฤติกรรมที่ดีควรบันทึกทันทีหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น อย่างไร 
ก็ตามมักจะเป็นไปไม่ได้ เพราะผู้สอนมีกิจกรรมในชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลา การบันทึกพฤติกรรม                     
จึงมักจะท าภายหลังจากจบคาบเรียน แต่บางครั้งหากบันทึกภายหลังจบคาบเรียน ผู้สอนมักจะจ า
เหตุการณ์ไม่ได้ดังนั้นผู้สอนอาจจดบันทึกย่อๆ แล้วลงมือเขียนขยายความภายหลังทันที 

๒) แบบส ารวจรายการ เป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลการสังเกตแบบ
ตั้งใจ อย่างเป็นระบบชนิดหนึ่ง โดยแบบส ารวจรายการจะช่วยในการบันทึกแบบตั้งใจที่จะดูพฤติกรรม 
หรือการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าเกิดขึ้นหรือไม่ องค์ประกอบของแบบส ารวจรายการ ได้แก่ คุณลักษณะ 
ทักษะ ความสนใจ และพฤติกรรมที่มุ่งหวังตามผลของการเรียนรู้ในแต่ละระดับ แบบส ารวจรายการ 
จะใช้ในการประเมินการแสดงออก กระบวนการและผลผลิตของผู้เรียน แบบส ารวจรายการที่ดีจะช่วย
ให้ผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนประเมิน
ผู้เรียนได้ลึกซึ้ง โดยทั่วไปแบบส ารวจ รายการจะใช้กับผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ จ านวน 4 – 5 คน                          
ในแต่ละวัน เพราะหากสังเกตทั้งชั้น ในวันเดียวย่อมจะดูแลไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ในการรายงานวาม
ก้าวหน้าของผู้เรียน การประเมินความก้าวหน้าของชั้นเรียนในโครงการบางอย่าง การประเมิน                      
โดยใช้แบบส ารวจรายการแบบเป็นกลุ่มจะใช้ได้ดี 

 
วิธีการให้คะแนนในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีวิธีการหลากหลายในการให้คะแนน                       

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑) การให้คะแนนแบบไม่ชัดเจน (ตามใจผู้ประเมิน) เช่น ในการตรวจให้คะแนนโครงงาน 

ถ้าก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผู้สอนอาจใช้เกณฑ์ในใจซึ่งเป็นไปตามความคิดของผู้สอน                      
ตัดสินให้คะแนนตามที่เห็นสมควรเป็น ๖ , ๘ คะแนน เป็นต้น มีแนวโน้มที่จะเกิดความล าเอียงได้ง่าย 
การให้คะแนนเช่นนี้เป็นการยากต่อการแปลความหมาย 

๒) การให้คะแนนแบบถูกผิดชัดเจน เช่น ในการตรวจข้อสอบเมื่อตอบถูกตรงตามเฉลย 
ก็ได้คะแนนเต็ม แต่เมื่อตอบผิดก็ไม่ได้คะแนนดังที่ใช้ในการตรวจข้อสอบแบบถูกผิด แบบจับคู่                     
หรือแบบตัวเลือก 
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๓) การให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า (Rating scales) เป็นการให้คะแนนตามช่วง
ของความถูกต้องของค าตอบ หรือการแสดงพฤติกรรม หรือคุณภาพของชิ้นงาน เช่น ในมาตรประมาณ
ค่า ๕ ช่วง หรือ ๓ ช่วง ฯลฯ เมื่อตอบถูกมากที่สุดหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยที่สุดหรือชิ้นงานมีคุณภาพ
มากที่สุดจะได้ ๕ คะแนน ลดหลั่นลงไปตามล าดับจนถึง ๑ คะแนนเมื่อตอบถูกต้องน้อยที่สุด หรือ
แสดงพฤติกรรมน้อยที่สุด หรืองานมีคุณภาพน้อยที่สุด เป็นต้น การให้คะแนนวิธีนี้มีเชื่อถือได้มากขึ้น
แต่ยังไม่สมบูรณ์ที่จะให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิง “คุณภาพ” ว่าส่วนที่บกพร่องไปนั้นคืออะไร 

๔) การให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน หรือรูบริค (Rubric)  วิธีการให้คะแนน                      
ที่ใช้หลักการของมาตรประมาณค่าประกอบกับการพรรณนาคุณภาพ กล่าวคือ แทนที่จะใช้ตัวเลข เช่น 
๕ – ๔ – ๓ – ๒ – ๑ หรือ ๓ – ๒ – ๑ ฯลฯ มีการแปลความหมายก ากับด้วยและเพ่ิมข้อมูล
รายละเอียดว่าคะแนนที่ ได้ลดหลั่นลงไปมีความบกพร่องที่บ่ งชี้ เป็นข้อมูลเชิง “คุณภาพ”                             
ว่าเป็นอย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผนวกอยู่กับข้อมูลเชิงปริมาณในการให้คะแนนแบบรูบริคนี้                          
มี ป ระโยชน์ ในการให้ ข้ อมู ลป้ อนกลับแก่ ผู้ ถู กป ระเมิ น  ซึ่ ง เป็ นการตอบสนองหลั กการ                                   
ของการประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง 

 
๓. การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

 
ในระดับสถานศึกษา การวัดประเมินผลมีการประเมิน ๒ ครั้ง คือ 
๑) การประเมินผลเพ่ือทบทวนการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program : IEP) / แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
(Individualized Family Service Plan : IFSP) โดยน าสารสนเทศที่ผู้สอนได้รวบรวมจากการ
ประเมินหลังเรียนมาประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงแผน ฯ และการจัดกิจกรรมการเรียน                                  
การสอนและเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งจะก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ว่าผลรวมสรุป                           
อยู่ในเกณฑ์ระดับใด ที่จะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือด าเนินต่อเนื่อง โดยใช้การประชุม
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง การสอบถามความคิดเห็น 

๒ ) การป ระ เมิ น ผล เมื่ อสิ้ น สุ ดการใช้ แผน การจั ดการศึ กษ าเฉพ าะบุ คคล /                              
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว เป็นการประเมินผลรวมจากการจัดการเรียนรู้ตามแผน
ดังกล่าว เพ่ือน าสารสนเทศจากการประเมินผลการเรียนทั้งหมดมาพิจารณาตัดสินส าหรับการส่งต่อ
ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ และสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน โดยใช้วิธีการประชุม การสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การศึกษาเอกสารผลการพัฒนาของผู้เรียนตลอดปี 
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๑๗๙ 
 

แบบประเมินก่อนการพัฒนา 
ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเดก็ที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ช่วงวัย ๐ – ๓ ปี 
 

ชื่อนักเรียน............................................................ ผู้ดูแล............................................. 
ผู้ตรวจสอบ.................................................................................................................... 
ค าชี้แจง ให้ผู้ตรวจสอบ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 
 

กลุ่มทกัษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 

ทักษะ ทักษะย่อย 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล  

๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย      

๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย      

๓) การใช้ห้องน ้าในที่อยู่อาศัย        

๔) การใช้ห้องน ้าในที่สาธารณะ      

๕) อนามัยส่วนบุคคล      

๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ      

๒. การเข้าสังคม การท า
กิจกรรมนันทนาการ 
และการท างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)  

๑) มารยาทในการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน 

     

๒) การใช้เวลาว่างที่บ้าน      

 

หมายเหตุ ผู้สอนควรเลือกประเมินทักษะย่อยให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๐ 
 

แบบประเมินก่อนการพัฒนา 
ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเดก็ที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ช่วงวัย ๔–๖ ปี 
 

ชื่อนักเรียน............................................................ ผู้ดูแล............................................. 
ผู้ตรวจสอบ.................................................................................................................... 
ค าชี้แจง ให้ผู้ตรวจสอบ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 
 

๑. กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 

ทักษะ ทักษะย่อย 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล  

๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย      

๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย      

๓) การใช้ห้องน ้าในที่อยู่อาศัย        

๔) การใช้ห้องน ้าในที่สาธารณะ      

๕) อนามัยส่วนบุคคล      

๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ      

๒. การเคลื่อนย้ายตนเอง
ในบ้าน  

๑) การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน      

๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตประจ าวัน  

๑) การดูแลและการป้องกันสุขภาพ      

๒) การปฐมพยาบาล      

๓) การแพ้อาหารหรือแพ้ยา      

๔. การท างานบ้าน ๑) การดูแลเสื้อผ้า      

๒) การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม      

๓) การจัดและการท าความสะอาดโต๊ะ
อาหาร 

     

๔) การท าความสะอาดภาชนะต่างๆ      

๕) ท า/เปลี่ยนเครื่องที่นอน      

๖) ท าความสะอาดและจัดห้อง      



๑๘๑ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

๕. การเข้าสังคม การท า
กิจกรรมนันทนาการ 
และการท างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)  

๑) มารยาทในการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน 

     

๒) การใช้เวลาว่างที่บ้าน      

๖. การมีส่วนร่วมในสังคม
และทักษะชีวิต 

๑) การซื อของ      

๒) การรับประทานอาหารนอกบ้าน      

 
 

๒. กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการด ารงชีวิต 

ทักษะ ทักษะย่อย 
สา

มา
รถ

ท า
ได้

เอ
ง 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

๑. การสื่อสาร  ๑) การพูดและการสื่อสาร      

 
๓. กลุ่มทักษะสว่นบุคคลและสังคม 

ทักษะ ทักษะย่อย 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง 
 

๑) การรู้จักตนเอง      

๒) ความภาคภูมิใจในตนเอง      

๓) การเห็นคุณค่าในตนเอง      

๔) รู้จักสิทธิ หน้าที่และบทบาทตนเอง      

๕) สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน      

๒. ทักษะการมีส่วนร่วม
ทางสังคม  

๑) การเข้าคิว      

๒) การบ้าเพ็ญประโยชน์      



๑๘๒ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

๓. การเดินทางในชุมชน  ๑) สถานที่ต่างๆในชุมชน      

๒) สัญลักษณ์และสัญญาณจราจร      

๓) การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ใน
ชุมชน 

     

๔) การโดยสารรถประจ้าทาง      

๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  
 

๑) ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
ต่างๆในชุมชน 

     

๒) การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามประเพณีของชุมชน 

     

๓) การเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน      

๔) ปฏิบัติตามมารยาททางสังคมกับ
บุคคลอื่นตามโอกาสและกาลเทศะ 

     

๕) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
และกฎหมายเบื องต้นในชีวิตประจ้าวัน 

     

๖) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

     

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๑๘๓ 
 

แบบประเมินก่อนการพัฒนา 
ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเดก็ที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ช่วงวัย ๗–๑๐ ปี 
 

ชื่อนักเรียน............................................................ ผู้ดูแล............................................. 
ผู้ตรวจสอบ.................................................................................................................... 
ค าชี้แจง ให้ผู้ตรวจสอบ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 
 

๑. กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 

ทักษะ ทักษะย่อย 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล  

๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย      

๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย      

๓) การใช้ห้องน ้าในที่อยู่อาศัย        

๔) การใช้ห้องน ้าในที่สาธารณะ      

๕) อนามัยส่วนบุคคล      

๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ      

๒. การเคลื่อนย้ายตนเอง
ในบ้าน  

๑) การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน      

๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตประจ าวัน  

๑) การดูแลและการป้องกันสุขภาพ      

๒) การปฐมพยาบาล      

๓) การแพ้อาหารหรือแพ้ยา      

๔. การท างานบ้าน ๑) การดูแลเสื้อผ้า      

๒) การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม      

๓) การจัดและการท าความสะอาดโต๊ะ
อาหาร 

     

๔) การท าความสะอาดภาชนะต่างๆ      

๕) ท า/เปลี่ยนเครื่องที่นอน      

๖) ท าความสะอาดและจัดห้อง      



๑๘๔ 
 

ทักษะ ทักษะย่อย 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

๕. การเข้าสังคม การท า
กิจกรรมนันทนาการ 
และการท างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)  

๑) มารยาทในการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน 

     

๒) การใช้เวลาว่างที่บ้าน      

๖. การมีส่วนร่วมในสังคม
และทักษะชีวิต 

๑) การซื อของ      

๒) การรับประทานอาหารนอกบ้าน      

 
 

๒. กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการด ารงชีวิต 

ทักษะ ทักษะย่อย 
สา

มา
รถ

ท า
ได้

เอ
ง 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

๑. การสื่อสาร  ๑) การพูดและการสื่อสาร      

๒. การอ่าน  ๑) การอ่านในชีวิตประจ้าวัน      

๓. การเขียน  ๑) การเขียนในชีวิตประจ้าวัน      

๔. การคิดค านวณ  
 

๑) การบอกค่าตัวเลขและจ้านวน      

๒) การใช้จ่ายเงิน      

๕. ความคิดรวบยอดและ
การแก้ปัญหา  

๑) วันและเวลา      

๒) การวางแผนการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ้าวัน 

     

๓) สถานที่ในชีวิตประจ้าวัน      

 ๔) รู้จักการแก้ปัญหา      

 
 
 
 



๑๘๕ 
 

๓. กลุ่มทักษะสว่นบุคคลและสังคม 

ทักษะ ทักษะย่อย 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง 
 

๑) การรู้จักตนเอง      

๒) ความภาคภูมิใจในตนเอง      

๓) การเห็นคุณค่าในตนเอง      

๔) รู้จักสิทธิ หน้าที่และบทบาทตนเอง      

๕) สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน      

๒. ทักษะการมีส่วนร่วม
ทางสังคม  

๑) การเข้าคิว      

๒) การบ้าเพ็ญประโยชน์      

๓. การเดินทางในชุมชน  ๑) สถานที่ต่างๆในชุมชน      

๒) สัญลักษณ์และสัญญาณจราจร      

๓) การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ใน
ชุมชน 

     

๔) การโดยสารรถประจ้าทาง      

๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  
 

๑) ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
ต่างๆในชุมชน 

     

๒) การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามประเพณีของชุมชน 

     

๓) การเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน      

๔) ปฏิบัติตามมารยาททางสังคมกับ
บุคคลอื่นตามโอกาสและกาลเทศะ 

     

๕) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
และกฎหมายเบื องต้นในชีวิตประจ้าวัน 

     

๖) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

     

 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

๔. กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ 

ทักษะ ทักษะย่อย 

สา
มา

รถ
ท า

ได้
เอ

ง 

พย
าย

าม
ท า

 แ
ต่ท

 าไ
ม่ไ

ด้ 

ท า
ได้

แต
่ต้อ

งมี
ผู้ช

่วย
เห

ลือ
 

ท า
ได้

แต
่ไม่

ท า
 

ไม่
มีโ

อก
าส

ได้
ท า

 

๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ 
 

๑) อาชีพหลากหลายในชุมชน เช่น 
เกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ
บริหารจัดการ และการบริการ 

     

 ๒) พื นฐานงานอาชีพที่หลากหลายตาม
ความสนใจ 

     

 ๓) การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือเบื องต้นใน
การท้างานอาชีพ  

     

 ๔) กระบวนการ/ขั นตอนในการท้า
ทักษะอาชีพที่สนใจ   

     

 ๕) การวางแผนการท้างานร่วมกัน
ระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ
สถานประกอบการ 

     

 ๖) การเตรียมตัวเข้าสู่สถาน
ประกอบการ 

     

 ๗) การฝึกปฏิบัติงานอาชีพในสถาน
ประกอบการ 

     

๒. การเรียนรู้เรื่องการ
ท างาน 

๑) การเตรียมตัวการสมัครงาน ได้แก่ 
การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
งาน เช่น ส้าเนาบัตรประชาชน ส้าเนา
ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย เป็นต้น การ
กรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครงาน 
การยื่นเอกสารประกอบการสมัครงาน 
การเข้ารับการสัมภาษณ์งาน การแต่ง
กายได้เหมาะสมกับการสมัครงาน 

 
  

     



๑๘๗ 
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 ๒) การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน เช่น เคารพเจ้านาย 
สวัสดีทักทายเจ้านายและเพ่ือนร่วมงาน 
ไม่ส่งเสียงดัง 

     

 ๓) การปฏิบัติตนในการแต่งกายให้
เหมาะสมกับสถานประกอบการ 

     

 ๔) การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการ เช่น การลงเวลา
ท้างาน การลางาน เป็นต้น 

     

 ๕) การปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในสถาน
ประกอบการ 

     

 ๖) การปฏิบัติงานตามขั นตอนในหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบ 

     

 ๗) การจัดเก็บ ตรวจสอบหลังการ
ปฏิบัติงาน 

     

 
 
 
 

 

 

 

 



๑๘๘ 
 

แบบประเมินก่อนการพัฒนา 
ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเดก็ที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ช่วงวัย ๑๑ ปี ขึ้นไป 
 

ชื่อนักเรียน............................................................ ผู้ดูแล............................................. 
ผู้ตรวจสอบ.................................................................................................................... 
ค าชี้แจง ให้ผู้ตรวจสอบ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 
 

๑. กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน 

ทักษะ ทักษะย่อย 
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๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล  

๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย      

๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย      

๓) การใช้ห้องน ้าในที่อยู่อาศัย        

๔) การใช้ห้องน ้าในที่สาธารณะ      

๕) อนามัยส่วนบุคคล      

๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ      

๒. การเคลื่อนย้ายตนเอง
ในบ้าน  

๑) การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน      

๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตประจ าวัน  

๑) การดูแลและการป้องกันสุขภาพ      

๒) การปฐมพยาบาล      

๓) การแพ้อาหารหรือแพ้ยา      

๔. การท างานบ้าน ๑) การดูแลเสื้อผ้า      

๒) การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม      

๓) การจัดและการท าความสะอาดโต๊ะ
อาหาร 

     

๔) การท าความสะอาดภาชนะต่างๆ      

๕) ท า/เปลี่ยนเครื่องที่นอน      

๖) ท าความสะอาดและจัดห้อง 
 

     



๑๘๙ 
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๕. การเข้าสังคม การท า
กิจกรรมนันทนาการ 
และการท างานอดิเรก 
(กิจกรรมยามว่าง)  

๑) มารยาทในการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน 

     

๒) การใช้เวลาว่างที่บ้าน      

๖. การมีส่วนร่วมในสังคม
และทักษะชีวิต 

๑) การซื อของ      

๒) การรับประทานอาหารนอกบ้าน      

 
 

๒. กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการด ารงชีวิต 

ทักษะ ทักษะย่อย 
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๑. การสื่อสาร  ๑) การพูดและการสื่อสาร      

๒. การอ่าน  ๑) การอ่านในชีวิตประจ้าวัน      

๓. การเขียน  ๑) การเขียนในชีวิตประจ้าวัน      

๔. การคิดค านวณ  
 

๑) การบอกค่าตัวเลขและจ้านวน      

๒) การใช้จ่ายเงิน      

๕. ความคิดรวบยอดและ
การแก้ปัญหา  

๑) วันและเวลา      

๒) การวางแผนการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ้าวัน 

     

๓) สถานที่ในชีวิตประจ้าวัน      

 ๔) รู้จักการแก้ปัญหา      

 
 
 
 



๑๙๐ 
 

๓. กลุ่มทักษะสว่นบุคคลและสังคม 

ทักษะ ทักษะย่อย 
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๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง 
 

๑) การรู้จักตนเอง      

๒) ความภาคภูมิใจในตนเอง      

๓) การเห็นคุณค่าในตนเอง      

๔) รู้จักสิทธิ หน้าที่และบทบาทตนเอง      

๕) สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน      

๒. ทักษะการมีส่วนร่วม
ทางสังคม  

๑) การเข้าคิว      

๒) การบ้าเพ็ญประโยชน์      

๓. การเดินทางในชุมชน  ๑) สถานที่ต่างๆในชุมชน      

๒) สัญลักษณ์และสัญญาณจราจร      

๓) การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ใน
ชุมชน 

     

๔) การโดยสารรถประจ้าทาง      

๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  
 

๑) ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
ต่างๆในชุมชน 

     

๒) การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามประเพณีของชุมชน 

     

๓) การเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน      

๔) ปฏิบัติตามมารยาททางสังคมกับ
บุคคลอื่นตามโอกาสและกาลเทศะ 

     

๕) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
และกฎหมายเบื องต้นในชีวิตประจ้าวัน 

     

๖) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

     

 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

๔. กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ 

ทักษะ ทักษะย่อย 
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๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ 
 

๑) อาชีพหลากหลายในชุมชน เช่น 
เกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ
บริหารจัดการ และการบริการ 

     

 ๒) พื นฐานงานอาชีพที่หลากหลายตาม
ความสนใจ 

     

 ๓) การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือเบื องต้นใน
การท้างานอาชีพ  

     

 ๔) กระบวนการ/ขั นตอนในการท้า
ทักษะอาชีพที่สนใจ   

     

 ๕) การวางแผนการท้างานร่วมกัน
ระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ
สถานประกอบการ 

     

 ๖) การเตรียมตัวเข้าสู่สถาน
ประกอบการ 

     

 ๗) การฝึกปฏิบัติงานอาชีพในสถาน
ประกอบการ 

     

๒. การเรียนรู้เรื่องการ
ท างาน 

๑) การเตรียมตัวการสมัครงาน ได้แก่ 
การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
งาน เช่น ส้าเนาบัตรประชาชน ส้าเนา
ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย เป็นต้น การ
กรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครงาน 
การยื่นเอกสารประกอบการสมัครงาน 
การเข้ารับการสัมภาษณ์งาน การแต่ง
กายได้เหมาะสมกับการสมัครงาน 

 
  

     



๑๙๒ 
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 ๒) การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน เช่น เคารพเจ้านาย 
สวัสดีทักทายเจ้านายและเพ่ือนร่วมงาน 
ไม่ส่งเสียงดัง 

     

 ๓) การปฏิบัติตนในการแต่งกายให้
เหมาะสมกับสถานประกอบการ 

     

 ๔) การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการ เช่น การลงเวลา
ท้างาน การลางาน เป็นต้น 

     

 ๕) การปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในสถาน
ประกอบการ 

     

 ๖) การปฏิบัติงานตามขั นตอนในหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบ 

     

 ๗) การจัดเก็บ ตรวจสอบหลังการ
ปฏิบัติงาน 

     

๒. การวางแผนการใช้เงิน  ๑) การวางแผนการใช้เงิน      

๒) การบันทึกค่าใช้จ่ายครัวเรือน      

๓) การออมเงิน      

๔) การกู้ยืมเงินเพ่ือการลงทุน      

๓. สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท างาน 

๑) การแต่งกายเพ่ือความปลอดภัย
ขณะปฏิบัติงาน เช่น สวมหมวกนิรภัย 
สวมถุงมือ สวมรองเท้า เป็นต้น 

     

๒) การดูแลสุขภาพตนเองขณะ
ปฏิบัติงาน เช่น สวมผ้าปิดจมูก สวม๓) 
หน้ากาก เป็นต้น  
 

     



๑๙๓ 
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 ๓) การใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี เหมาะสม
และปลอดภัย 

     

๔) การสันทนาการกับเพ่ือนร่วมงาน 
เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน 
สังสรรค์กับเพ่ือนร่วมงาน รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายร่วมกันในการท้ากิจกรรมกลุ่ม 
เป็นต้น 

     

๔. การเดินทางไปท างาน ๑) การวางแผนการเดินทาง เช่น การ
เดินทางถึงที่ท้างาน การขึ นรถตาม
ตารางการเดินรถ เป็นต้น 

     

๒) การเลือกบริการขนส่งสาธารณะ
หรือส่วนบุคคลในการไปท้างานได้อย่าง
เหมาะสม 

     

๓) ความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น 
สวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย
การข้ามถนนบนทางม้าลาย หรือ
สะพานลอย เป็นต้น 

     

 
 
 
 

 

 

 

 



๑๙๔ 
 

แบบประเมินระหว่างการพัฒนา 
ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเดก็ที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 

ชื่อ-สกุล.............................................................ประเภทความพิการ..................................................... 
ปีการศึกษา................ทักษะท่ีสอน........................................ เนื้อหา................................................ 
เป้าหมายระยะยาว ๑ปี....................................................................................................................  
ค าชี้แจง ให้ผู้สอนกรอกข้อมูลของเด็กตามที่ได้จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคลและประเมินผลการ
เรียนรู้ลงในช่องที่ตรงกับเกณฑ์ 

พฤติกรรมที่คาดหวัง 
จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 
จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมขั้นตอนที่ 
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จับ
มอื

ท า
 

1ท
 าไ

ม่ไ
ด้ 

หร
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ม่ย
อม

ท า
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

      ลงชื่อ............................................ผู้ประเมิน 
            (..............................................) 
 

 

 

 

 



๑๙๕ 
 

แบบประเมินหลังการพัฒนา 
ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเดก็ที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ชื่อ………………………………............................……..ระดับเตรียมความพร้อม  ปีการศึกษา……………..... 
ทักษะ...........................................................................................................................................  
เป้าหมายระยาว ๑ปี………………………………………………….................................……………………………… 

ข้อ
ที ่

จุดประสงค์ 
เชิง

พฤติกรรม 

ผลการประเมิน 
ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

รวม 
จ านวน
แผนที่
ผ่าน 

จ านวน
แผนที่
ผ่านคิด

เป็น
ร้อยละ 

*ผลการ
ประเมิน

จุดประสงค์
เชิง

พฤติกรรม 

แผนที่ 
๑ 

แผนที่ 
๒ 

แผนที่ 
๓ 

แผนที่
๔ 

แผนที่
... 

  () ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

  (   ) ผ่าน 
(   ) ไม่ผ่าน 

  () ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

  (   ) ผ่าน 
(   ) ไม่ผ่าน 

  () ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

() ผ่าน 
()ไม่ผ่าน 

  (   ) ผ่าน 
(   ) ไม่ผ่าน 

 

หมายเหตุ*ผลการประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ผ่าน คือ  ร้อยละของจ านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่ผู้เรียนผ่านผลการประเมิน   

ร้อยละ  ๗๐  ขึ้นไป  
ไม่ผ่าน  คือ  ร้อยละของจ านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่ผู้เรียนผ่าน   

ต่ ากว่าร้อยละ  ๗๐   
 

สรุปผลการประเมินเป้าหมายระยะยาว ๑ปี 
 จ านวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ทั้งหมด ……………………..ข้อ 
 ผ่าน…………………..ข้อ  คิดเป็นร้อยละ………………  ไม่ผ่าน…………….….ข้อ 

(   ) ผ่าน         (   ) ไม่ผ่าน  
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................. 
(.......................................................) 
ผู้รับผิดชอบ 

ลงชื่อ................................................. 
(.......................................................) 
ผู้ปกครอง 

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

หัวหน้างาน (วิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 

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

ผู้บริหาร 



๑๙๖ 
 

 



๑๙๗ 
 

 



๑๙๘ 
 

 



๑๙๙ 
 

 



คณะผู้จัดท ำ 
 

คณะกรรมกำรยกร่ำงแนวทำงกำรใช้ทำงกำรใช้โปรแกรมกำรพัฒนำทักษะกำรด ำรงชีวิต
ส ำหรับเด็กพิกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ พุทธศักรำช  ๒๕๕๘ 
๑. นายชลิต วิพัทนะพร  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมหาสารคาม 
๒. นายนภดล  ธุลีจันทร ์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น 
๓. นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเลย 
๔. นายสุรัตน์  บุญฤทธิ์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปัตตานี 
๕. นายอดิสรณ์  พวงทอง  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ 
๖. นายอเนก  ไชยวงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๗. นายอัมรินทร์  พันธ์วิไล ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าพูน 
๘. นายสมชาย ชนันชนะ  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน 
๙. นายปรัชญา  มีพรหมดี ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา 
๑๐. นางบุณยรักษ ์ภู่พัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดแพร่ 
๑๑. นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๑๒. นางมาลินี วรรณวงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓. นางส าอางค ์รัตนเจริญ รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 
๑๔. นางสาวกิ่งแก้ว  บรรจง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย 
๑๕. นางสาวศศิธร  ต้องถือดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุรินทร์ 
๑๖. นายสมาน  ทวีเลิศ  ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม 
๑๗. นางไพจิตร  กัมแก้ว  ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๘. นางสิริลักษณ์  จันทร์แก้ว ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๙. นางสาวปินะณัฎฐ์  เลิศไธสงค์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒๐. นางสาวสุพัตรา  นามวงค์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๒๑. นางสาวอัญชลี  กาปัญญา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๒๒. นายสลิต พิมวาปี  ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๒๓. นางสาวสัตตบงกช  ยานะปลูก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๒๔. นางสาวสุวิมล  ใจมา  ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๒๕. นายนภสินธุ์  ดวงประภา ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๒๖. นางเจนจิรา  วันศรี  พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๒๗. นางสาวอรทัย  อามาตย์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 



๒๐๑ 
 

๒๘. นางสาวรักศิธร  ศรแก้ว พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๒๙. นางสาวนันธิยา  สุขพี้ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๓๐. นางสาวธิดาวรรณ  เนียมพรมลี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๑. นายอานนท ์ โคตพัฒน์ ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปทุมธานี 
๓๒. นางสาวพิมพ์บุญ  ไตรบุตร ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปทุมธานี 
 

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์แนวทำงกำรใช้ทำงกำรใช้โปรแกรมกำรพัฒนำทักษะ
กำรด ำรงชีวิตส ำหรับเด็กพิกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ พุทธศักรำช  ๒๕๕๘ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา  ก่อสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวพัชร  ช่างพินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๓. ดร.ยุวดี  วิริยางกูร    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

คณะบรรณาธิการกิจ 
๑. นางพิกุล  เลียวสิริพงศ์ ข้าราชการบ านาญ 
๒. นางสุรัญจิต  วรรณนวล ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๓. นางสาวสุพัตรา  นามวงค์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๔. นางจิราพร  จริยภมรกุร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๕. นางสาวอัญชลี  กาปัญญา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๖. นายสลิต  พิมวาปี  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๗. นางสาวสัตตบงกช  ยานะปลูก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๘. นางสาวสุวิมล  ใจมา  ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๙. นายนภสินธุ์  ดวงประภา ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๑๐. นายจักรพงศ์  หมื่นสุ  ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๑๑. นางเจนจิรา  วันศรี  พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๑๒. นายสมพร  ผัดแก้ว  พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๑๓. นางสาวอรทัย  อามาตย์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๑๔. นางสาวรักศิธร  ศรแก้ว พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๑๕. นางสาวนันธิยา  สุขพี้ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๑๖. นายอนุวัฒน์ นิวัฒน์เจริญกุล  พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๑๗. นางสาวมาธวี  เก่งจริง  ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
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