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คำนำ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ กาหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย”และพระราชบัญ ญั ติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ กาหนด
ให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต
พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
เลื อกบริ การทางการศึก ษา สถานศึก ษา ระบบและรูปแบบการศึ กษา โดยคานึงถึงความสามารถ
ความสนใจ ความถนั ด และความต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษของบุ ค คลนั้ น และให้ ได้ รั บ การศึ ก ษา
ที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล
เพื่อเป็นการสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕บทบาทหน้ า ที่ แ ละกลุ่ ม เป้ า หมายที่ รั บ บริ ก ารดั ง กล่ าวส านั ก บริ ห ารงาน
การศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ มีการทบทวนแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลื อระยะแรกเริ่มและการพัฒ นาศักยภาพสาหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษาของ
ศูน ย์การศึกษาพิเศษ และเพื่อให้ ผู้เรียนได้รับการพัฒ นาตามระบบประกันคุณ ภาพ มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีการพัฒนาให้มีโปรแกรม
การพั ฒ นาทั ก ษะการด ารงชี วิ ต ส าหรั บ เด็ ก พิ ก าร ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘
เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะการเรียนรู้
๔ กลุ่ ม ทั กษะ ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม ทั ก ษะการดารงชี วิตประจาวัน กลุ่ ม ทั ก ษะส่ ว นบุ ค คลและสั งคม
กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิต และกลุ่มทักษะการทางานและอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ที่ จะเข้ าเรี ยนในระดั บ ชั้ น ต่ อไปสามารถเรี ยนรู้ และช่ วยเหลื อตนเอง อยู่ ในสั งคมได้ อย่ างมี ความสุ ข
บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าคนพิการทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ
ตลอดจนภาคเอกชน ซึ่งช่วยให้ การพัฒ นาแนวทางการใช้ โปรแกรมการพัฒ นาทักษะการดารงชีวิต
ส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามต้ องการจ าเป็ น พิ เศษ ของศู น ย์ก ารศึ กษาพิ เศษ พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๘ ฉบั บ นี้
มีความสมบูรณ์ เหมาะสม สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความต้องการจาเป็นของเด็กแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง มีพัฒนาการที่ดี
เต็มตามศักยภาพ และเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และเป็นอนาคตของชาติต่อไป
(นายอานาจ วิชยานุวัติ)
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บทที่ ๑
แนวคิดและหลักการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต
สาหรับเด็กทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ
๑. แนวคิดการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคนเพื่ อ พั ฒ นาชาติ การจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ
คนพิการมีป รัชญา แนวคิดเช่น เดีย วกับคนทั่วไปโดยมีเป้าหมายสู งสุดให้ คนพิการได้รับการพัฒ นา
ศักยภาพของตนเองสู งสุ ด มีความเข้าใจ ยอมรับ ตนเอง มีความเชื่อมั่น ช่วยตนเองได้ และมีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั งคมการที่ ค นพิ ก ารจะประสบความส าเร็ จ และมี คุ ณ ลั ก ษณะดั งกล่ า ว
การจัดการศึกษาจะต้องนาเป้าหมายและวิธีการที่คนพิการในวัยผู้ใหญ่ต้องเผชิญมาศึกษาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ที่ทาให้ เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษในวัยเรียนได้รับการจัด
โปรแกรมที่สัมพันธ์กับสภาพการดาเนินชีวิตและนาไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม การจัดการศึกษาให้ ผู้ เรีย นมีคุณ ลั กษณะข้างต้น สถานศึกษาต้องมีการพั ฒ นาหลั กสูตรและ
การเรียนการสอนที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการจาเป็นของผู้เรียนและความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมดังข้อบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๘ ให้มีหลักสูตรสถานศึกษาต่างๆรวมทั้งหลักสูตรสถานศึกษาสาหรับบุคคล
พิการต้องมีลักษณะหลากหลายทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่ งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ สาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพต้องมุ่ง
พัฒ นาคนให้ มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิดความสามารถความดีงามและความรับผิดชอบต่อ
สังคม (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๔๒) ดังนั้นการจัดการศึกษาสาหรับเด็กจึงจาเป็นต้ องมีการจัดและ
พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะการดารงชีวิตของคนพิการ
การที่บุคคลจะดาเนิ นชีวิตของตนในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขนั้นจาเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถในการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ในด้านการอ่าน การเขียน การคิดคานวณแสวงหาความรู้
และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น การอยู่ร่วมกันใน
สั งคม การปรั บ ตั ว ในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในการด าเนิ น ชี วิต การควบคุ ม ตนเอง การท างานและ
การประกอบอาชี พ รวมทั้ ง การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ซึ่ งคนพิ ก ารก็ ต้ อ งมี สิ่ ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
เช่นเดียวกัน ฉะนั้ น ทักษะการดารงชีวิต หรือทักษะชีวิตจึงเป็นทักษะที่จาเป็นสาหรับ เด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็น พิเศษที่จะต้องได้รับ พัฒ นาอย่างต่อเนื่องตามช่วงวัย ไรท์ (Wright, 1980) ได้นิยาม
การดารงชีวิตอิสระหรือทักษะชีวิตของคนพิการว่าหมายถึงความสามารถของคนพิการในการปฏิบัติ
กิจกรรมการดูแลตนเอง เข้าร่วมในกระบวนการของการจัดการควบคุมตนเองในสภาพแวดล้อมที่มี
ข้อจากัดน้อยที่สุด ดัทตาและกันดู (Dutta & Kundu, 2006) ได้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าการดารงชีวิต
เป็นทัศนคติ การเคลื่อนไหวทางความคิด การเมืองและสังคมของมิติต่าง ๆ ของโลก และได้ชี้ให้เห็นว่า

๒

ปรัชญาการดารงชีวิตอิสระอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับให้เกียรติต่อสิทธิ โอกาสที่เท่าเทียมกันของ
คนพิการการเสริมพลังและการยอมรับนับถือตนเองของคนพิการ ซึ่งสอดคล้ องกับข้อเท็จจริงที่ว่า
คนพิการเป็นผู้ที่รู้เรื่องชีวิตของตนเองดีและมีสิทธิ์ที่จะแสดงการควบคุมชีวิตของตนเองได้เต็มที่ ซึ่งโน
เสคและรัทสกา (Nosek, 1997; Ratzka, 1997) ได้เน้นย้าว่าเป็นการสร้างหลักประกันว่าคนพิการ
มีสิทธิและทางเลือกอื่น ๆ เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชุมชนและสังคม
จากแนวคิดที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับ เด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษเป็นสิทธิของบุคคลในการพัฒ นาตนเองให้มีทักษะต่าง ๆ ในการควบคุมตนเอง
และสร้างการยอมรับนับถือตนเอง มีโอกาสสาหรับการดาเนินชีวิตและมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
คุณค่าในสังคม โดยประยุกต์หลักการจัดการศึกษาพิเศษมาใช้พัฒนาทักษะการดารงชีวิต เด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษซึ่ง (ผดุง อารยะวิญญู , ๒๕๔๒, ; ศรียา นิยมธรรม, ๒๕๔๖) ได้กล่าวอย่าง
ชัดเจนถึงแนวคิดหลักการการจัดการศึกษาพิเศษดังนี้
๑) ทุ ก คนมี โ อกาสเท่ าเที ย มกั น ในการที่ จ ะได้ รั บ บริก ารทางการศึ ก ษาไม่ ว่ า จะเป็ น
คนพิการ หรือคนปกติ เมื่อรัฐจัดการศึกษาให้แก่เด็กปกติแล้ว ก็ควรจัดการศึกษาให้แก่ เด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษด้วยหากเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษไม่สามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษา
ที่รัฐจัดให้เด็กปกติได้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะจัดการศึกษาให้สนองต่อความต้องการของเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ
๒) เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษควรได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการบาบัด การฟื้นฟู
สมรรถภาพทุกด้านโดยเร็วที่สุด ในทันทีที่ทราบว่าเด็กมีความต้องการพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียม
เด็กให้พร้อมที่จะเรียนต่อไป และมีพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ
๓) การจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษควรค านึ ง ถึ ง การอยู่ ร่ ว มสั ง คมกั บ คนปกติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การเรียนการสอนเด็กเหล่านี้จึงควรให้เรียนร่วมกับเด็กปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เว้น
แต่เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษผู้นั้นมีสภาพความพิการหรือความบกพร่องในขั้นรุนแรง จนไม่
อาจเรียนร่วมได้ อย่างไรก็ตาม ควรให้เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษได้สัมผัสกับสังคมปกติ
๔) การศึกษาพิเศษควรมุ่งให้เด็กมีความเข้ าใจยอมรับตนเอง มีความเชื่อมั่น และมุ่งให้
ช่วยตนเองได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
๕) การศึกษาพิเศษ ควรจัดทาอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการพิเศษของเด็ก และควร
เน้นถึงเรื่องอาชีพด้วย

๒. หลักการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
การพั ฒ นาทั ก ษะการด ารงชีวิต ส าหรับ เด็ก ที่ มีค วามต้อ งการจ าเป็ น พิ เศษมี ห ลั กการ
เช่ น เดี ย วกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการด ารงชี วิ ต ของเด็ ก ทั่ ว ไปตามหลั ก การจั ด การศึ ก ษาพิ เศษ ดั งนี้
(Wehman & Kregel, 2003)

๓

๑) การจัดการศึกษาต้องปรับให้ เหมาะสมกับสภาพความเสียเปรียบของเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษแต่ละประเภท โดยใช้แนวการศึกษาของเด็กปกติ
๒) การพัฒ นาทักษะการดารงชีวิตต้องจัดควบคู่กับการฟื้น ฟูบ าบัดทุ กด้าน และควร
จัดเป็นโปรแกรมเป็นรายบุคคล ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางอย่าง อาจจัดเป็นกลุ่มเล็ก
ส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ องหรื อ มี ค วามต้ องการคล้ ายคลึ งกั น และอยู่ ในระดั บ ความสามารถที่
ใกล้เคียงกัน
๓) การจั ดโปรแกรมการสอนทักษะการดารงชีวิตส าหรับ เด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษควรเน้นที่ความสามารถของเด็ก และให้เด็กมีโอกาสได้ประสบความสาเร็จมากกว่าที่จะคานึง
ความพิ การ หรือความบกพร่อง เพื่อทาให้ เด็กมีความมั่ นใจว่าแม้ตนจะมีความบกพร่อ ง แต่ก็ยังมี
ความสามารถบางอย่างเท่ากับหรือดีกว่าคนปกติ ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น
๔) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดให้ใกล้เคียงและสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ของการด ารงชี วิ ต ของเด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษแต่ ล ะคนเพื่ อ การน าไปใช้ ได้ จ ริ งทั้ ง ใน
สภาพแวดล้อมของตนและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม
นอกจากนี้ เ วห์ แ มนและเครเกล (Wehman & Kregel, 2003) ได้ เ สนอหลั ก การ
ในการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษไว้ดังนี้
๑) การพัฒนาและการใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับสภาพการดารงชีวิตสาหรับผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องปานกลางและรุนแรงนั้น ผู้สอนต้องเข้าใจผู้เรียนโดยตลอด ทั้งในด้านความสามารถ
ความสาเร็จ การสนับสนุนความต้องการจาเป็น เช่นเดียวกับความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะที่ต้องการปฏิบัติ
ในบ้าน โรงเรียน การจ้างงาน และสภาพแวดล้อมในชุมชน
๒) การเรียนการสอนต้องเป็นรายบุคคล ที่สนองความต้องการจาเป็นและความชอบของ
ผู้ เรี ย นแต่ ล ะคน การท างานกั บ ผู้ เรียนและครอบครัว ในการเลื อ กเป้ าหมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ เรี ย นจะท าให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ได้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระในชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และส่ ง เสริ ม
ความสามารถของผู้เรียนได้ควบคุมและชี้นาชีวิตของตนเอง กลวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะและนาทักษะจาเป็นไปใช้ผลวิจัยและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ ชี้นาชุดการปฏิบัติที่ดีต่างๆในวิธีการจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนพิการ
๓) การกาหนดเป้าหมายการเรียนการสอนควรพิจารณาโดยการวิเคราะห์การจ้างงาน
๔) ในการสอนทักษะการดารงชีวิต ครูผู้สอนต้องคานึงถึง สภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ความเป็นอยู่ ชุมชน และสันทนาการที่จะต้องเผชิญทั้งในและนอกโรงเรียน
๕) งานที่ ได้ ก าหนดไว้ ในโปรแกรมควรมี ก ารจั ด กลุ่ ม และสอนด้ ว ยกั น ในลั ก ษณะ
บูรณาการดีกว่าที่จะสอนในเพียงทักษะใดทักษะหนึ่ง
๖) การเรียนการสอนไม่ควรเป็นการเตรียมผู้เรียนให้ปฏิบัติทักษะในสถานการณ์เดียว
แต่ควรให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้กับความสามารถใหม่กับสภาพแวดล้อมใหม่ในชุมชนของตน

๔

๗) การเรียนการสอนควรเกิดขึ้นในสถานการณ์หรือบริบทที่ผู้เรียนได้นาทักษะที่ได้เรียนรู้
เหล่านั้นไปใช้ได้จริง

๓. กระบวนการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
การพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับ เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษเป็นกระบวนการ
ที่ต่อเนื่ องระยะยาวที่ สั มพั น ธ์กับ ช่วงวัยและสภาพแวดล้ อมของบุ คคล กระบวนการจัด การศึกษา
จึงให้ความสาคัญกับความต้องการจาเป็นพิเศษของเด็กแต่ละคนและครอบครัว สภาพแวดล้อมหลัก
ที่เด็ก ใช้ชีวิตอยู่เพื่อนามากาหนดประสบการณ์ การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดสื่ อ
อุป กรณ์ และสภาพแวดล้ อมที่เอื้อและสนับสนุนให้ เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษพัฒ นาทักษะ
ต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การด ารงชี วิ ต ซึ่ ง เน้ น ให้ บุ ค คลเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (person-centered)
โดยให้ ค วามส าคัญ กั บ ความต้ องการจาเป็ น ของเด็ กที่ มี ค วามต้ องการจาเป็ น พิ เศษและครอบครัว
(ความต้องการ ความฝัน ความหวัง) เพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญในการเลือกทักษะและเนื้อหา
ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ สภาพแวดล้ อ ม บริ ก าร สิ่ ง สนั บ สนุ น ต่ า ง ๆ ส าหรั บ ออกแบบโปรแกรม ดั ง นั้ น
ในการวางแผนเพื่อออกแบบโปรแกรมให้ตรงกับสภาพ เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ครอบครัว
และผู้ เกี่ ย วข้ อ งจึ ง มี บ ทบาทส าคั ญ ที่ จ ะให้ ข้ อ มู ล และชี้ น าแก่ ค รู ห รื อ ผู้ ดู แ ลในการใช้ เครื่ อ งมื อ
วิธี การประเมิ น ส าหรับ การออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอน ซึ่งในที่ นี้เสนอแนะให้ ครู ผู้ ส อน
ได้ดาเนินการตามกระบวนการดังนี้

๕

๑. รวบรวมข้อมูลผู้เรียนเพื่อศึกษาความสามารถพื้นฐาน
๒. คัดเลือกทักษะย่อย/หัวข้อและจัดลาดับความสาคัญ
ปรับ
ปรับ
ไม่บรรลุ

๓. ออกแบบและจัดทาโปรแกรมการเรียนการสอน
๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๕. ประเมินผลและรายงานผล

บรรลุ
ดาเนินการต่อ/เข้า
โปรแกรมใหม่

แผนภาพที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ขั้นตอนที่ ๑ รวบรวมข้อมูลผู้เรียนเพื่อศึกษาความสามารถพื้นฐาน ผู้สอน/ผู้ดูแลรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบ ความสามารถ ความหวังของผู้เรียนโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง สังเกต
พฤติกรรมการเล่น การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การสื่อสาร รวมถึงพฤติกรรมอื่น ๆ และประเมิน
ความสามารถที่มีความเฉพาะเจาะจงในด้านต่างๆ ของทักษะการดารงชีวิต เช่น การปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวัน การพักผ่อน การใช้เวลาว่าง การทางานในบ้าน การเดินทางในชุมชน การปฏิบัติตนในสังคม
การอ่าน การเขียน การคิดคานวณ การใช้จ่ายเงิน การจัดการเงิน การแก้ปัญ หา การร่วมกิจกรรม
ในชุมชน เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้สอนสามารถสร้างขึ้นเองหรือใช้เครื่องมือมาตรฐานที่
ผ่านการศึกษามาอย่างเป็นระบบการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ต้องใช้เวลาในการดาเนินการ
ซึ่งผู้ รั บ ผิ ด ชอบคื อครู ผู้ ป กครอง นั ก วิช าชี พ ผู้ เกี่ ยวข้ องจะท างานร่ว มกัน และต้ องให้ เวลา จัด สื่ อ
อุปกรณ์ในสถานการณ์ และจัดสิ่งสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรม

๖

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบประเมิน ก่อนการพัฒ นาทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ช่วงวัย ๐ – ๓ ปี
คาชี้แจง แบบประเมินชุดนี้มุ่งให้ครู ผู้ปกครองได้ใช้ประเมินความสามารถของนักเรียน
หรือบุตรของตนในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในการดารงชีวิตเพื่อนามาระบุเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับ
การวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้แบบบูรณาการสาหรับการดารงชีวิต
จริง ดังนั้นการจัดสถานการณ์จึงเป็ นทั้งการจาลองสถานการณ์ การจัดบทบาทสมมติ การปฏิบัติใน
สถานการณ์ จ ริ งในสถานที่ ต่ าง ๆที่ ส อดคล้ อ งกั บ อายุ จ ริงของผู้ เรีย นและสภาพแวดล้ อ ม เพื่ อ ให้
ผู้ประเมินมีข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ความต้องการในทักษะย่อยที่ก่อรูปเป็นทักษะที่ซับซ้อนในชีวิต
ทั้งการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน การพักผ่อน การใช้เวลาว่าง การทางานในบ้าน การเดินทางในชุมชน
การปฏิบัติตนในสังคม การอ่าน การเขียน การคิดคานวณ การใช้จ่ายเงิน การจัดการเงิน การแก้ปัญหา
การร่วมกิจกรรมในชุมชน การประเมินใช้เกณฑ์ดังนี้
- สามารถทาได้เอง
- พยายามทา แต่ทาไม่ได้
- ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ
- ทาได้แต่ไม่ทา
- ไม่มีโอกาสได้ทา
วิธีการ： ให้ ครู/ผู้ป กครอง เขีย นเครื่องหมาย ลงในช่องที่ต รงกับระดับการปฏิบัติของนักเรีย น
พร้อมทั้งบันทึกลักษณะการปฏิบัติของนักเรียน

๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล

หมายเหตุ

๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย
๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย
๓) การใช้ห้องน้าในที่อยู่อาศัย
๔) การใช้ห้องน้าในที่สาธารณะ
๕) อนามัยส่วนบุคคล
๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ
ผู้สอนควรเลือกประเมินทักษะย่อยให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน

ไม่มีโอกาสได้ทา

ทาได้แต่ไม่ทา

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทักษะย่อย

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

กลุ่มทักษะการดารงชีวิตประจาวัน

๗

ตารางที่ ๑.๑ แบบประเมิน ก่อนการพัฒ นาทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ช่วงวัย ๐ – ๓ ปี
น าข้อมู ล ที่ ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ สั งเกต และประเมิ นจากการปฏิบั ติม ารวบรวมเป็ น
แผนภาพของผู้เรียนเพื่อนาไปวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆทั้งในด้านความชอบ ความหวัง ความสนใจ
และความสามารถ ซึ่งจะได้ข้อมูลที่เป็นจุดเด่น จุดอ่อนที่เกี่ยวกับผู้เรียน ครอบครัว และชุมชนที่จะ
นามากาหนดเป็นเป้าหมาย และจุดประสงค์เบื้องต้นนาเพื่อไปใช้ในการดาเนินการขั้นต่อไป
ขั้นตอนที่ ๒ คัดเลือกหัวข้อและจัดลาดับความสาคัญเป็นการนาผลจากการดาเนินการ
ในขั้นตอนที่ ๑ มาคัดเลือกทักษะย่อยให้มีความเฉพาะเจาะจงสาหรับการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต
ของเด็กแต่ละคน ในการตัดสินใจเลือกทักษะใด ๆ มาจัดโปรแกรมการเรียนการสอนนั้นมักจะพิจารณา
สิ่งสาคัญในการประกัน การเรียนการสอนว่าควรสอนทักษะใดบ้าง โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้
(Wehman & Kregel, 2003)
๑) สามารถปฏิบัติได้เหมาะกับหน้าที่ (Functionality) ในการใช้ควรได้ตอบคาถามว่า
ทั ก ษะหรื อ พฤติ ก รรมที่ น าไปจั ด การเรี ย นการสอนนั้ น เหมาะสมที่ จ ะให้ ผู้ เรี ย นน าไปใช้ ส าหรั บ
การดารงชีวิตหรือไม่ ผู้เรียนจะมีโอกาสได้ใช้ทักษะนั้น ๆ ที่บ้าน ในชุมชน หรือในการทางานหรือไม่ ซึ่ง
จะนาสภาพแวดล้อมเข้ามาประกอบว่าผู้เรียนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ไหน เพื่อจะได้พิจารณาทั้งในเรื่อง
ทักษะ/พฤติกรรมเฉพาะรวมถึงสิ่งสนับสนุนในสภาพแวดล้อมนั้น ๆจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุทักษะ ทั้งใน
การฝึกฝนไปตามลาดับตามธรรมชาติของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตที่เอื้อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการดารงชีวิต
๒) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ทักษะหรือพฤติกรรมที่จะสอนควรอยู่บนฐานความมี
ประสิทธิผลที่สมเหตุสมผลในการใช้เวลาที่ผู้เรียนจะบรรลุ เกณฑ์ความเป็นไปได้ถูกนาไปใช้เป็นประจา
กับการตัดสินใจทางการศึกษาในทักษะหรือพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดกับผู้เรียนคนนั้น ได้แก่
๒.๑) ส าหรั บ ผู้ เรีย นในช่ว งประถมศึกษา การตัด สิ น ใจจะมุ่งไปที่ การพู ด รูป แบบ
การสื่อสารทางเลือกต่าง ๆที่มักนามาเป็นส่วนหนึ่งในความเป็นไปได้ของการเรียนการสอน
๒.๒) ในจุ ด ที่ แ น่ น อนของประสบการณ์ ท างการศึ ก ษาของผู้ เรี ย นจ านวนมาก
การตัดสินความเป็ นไปได้ในการสอนต่อเนื่องในการอ่านคาคุ้ นตากับการเน้นทักษะการอ่านที่นาไป
ปฏิบัติได้
๒.๓) ส าหรั บ วั ย รุ่ น ความเป็ น ไปได้ ข องการสอนขั บ รถการใช้ ข นส่ ง สาธารณะ
การเตรียมอาหารสาเร็จรูป การเตรียมอาหารที่ซับซ้อน
๓) ความชอบของนั ก เรีย น (Student Preferences) เกณฑ์ ในข้ อ ๑) และ ๒) ต้ อ ง
นามาพิจารณาร่วมกับความชอบ ความพึงพอใจของเด็กและครอบครัวในทักษะที่จะสอน หากเด็กที่มี

๘

ความต้องการจาเป็นพิเศษมีโอกาสได้เลือกวัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ตนสนใจก็ควรมีการจูงใจให้
เรียนรู้ทักษะนั้น ๆ
ขั้นตอนที่ ๓ ออกแบบและจัดทาโปรแกรมการเรียนการสอน การออกแบบโปรแกรม
ส าหรั บ ผู้ เรี ย นที่ มี ลั ก ษณะและความต้ อ งการพิ เศษเฉพาะตนจ าเป็ น ต้ อ งจั ด ทั ก ษะที่ เจาะจงและ
การสนับสนุนที่จาเป็นในการจัดการเรียนการสอนการนาลักษณะและความต้องการของผู้เรียนเป็นวิธีที่
มีประสิทธิภ าพที่สุดมาใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงานของนักเรียน การจัดสาระเนื้อหางาน และ
การจั ด การเรี ย นการสอน โดยมี ขั้ น ตอนหลั ก ๆในการพิ จ ารณาโปรแกรมการเรี ย นการสอนดั ง นี้
(Wehman & Kregel, 2003 : p. 40 – 44)
ขั้นตอน
๑. พัฒนาวัตถุประสงค์
การเรียนการสอน
๒. ระบุวิธีการปฏิบัติงาน

คาอธิบาย
ระบุขอบข่าย สถานการณ์และเกณฑ์การปฏิบัติ

กาหนดวิธีที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด
๓. จัดทาการวิเคราะห์งาน
ระบุขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในงาน ทางานนั้นให้สมบูรณ์
๔. พิจารณารูปแบบ
เลือกการนาเสนองานทั้งที่เป็นการฝึกแบบลูกโซ่ย้อนกลับ
ของโปรแกรม
ฝึกแบบลูกโซ่ และการนาเสนองานทั้งหมด
๕. รวบรวมข้อมูลความสามารถ ตรวจสอบความเที่ยงของการวิเคราะห์งานและประเมินระยะเวลา
พื้นฐาน
ที่ต้องใช้สาหรับการเรียนการสอน
๖. พัฒนาการกระตุ้นเตือน
ระบุการสนับสนุนและการกระตุ้นเตือนที่ลดความผิดพลาด
ในการเรียนการสอน
ของผู้เรียน
๑. ระบบที่ใช้การกระตุ้นเตือนน้อยที่สุด
๒. การยืดเวลาให้นานขึ้น
๗. จัดตารางการฝึก
กาหนดความถี่และเวลาของช่วงการฝึก
๑. การฝึกแบบรวมหรือแยกย่อยแต่ละครั้ง
๒. การเรียนการสอนในชุมชน
๘. การพัฒนากลวิธี
จูงใจผู้เรียนให้อยากเรียนรู้
การเสริมแรง
๙. วางแผนสาหรับการนาไปใช้ นาไปใช้ในสถานการณ์อื่น ผู้ฝึกคนอื่น และพฤติกรรมอื่นอื่นๆ
ในสถานการณ์ทั่วไป
ตารางที่ ๑.๒ ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอน

๙

ขั้น ตอนที่ ๔ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อจัดทาแผนการสอนเฉพาะบุ คคลจาก
การออกแบบในขั้นตอนที่ ๓ แล้วผู้สอน/ผู้ดูแล นาแผนดังกล่าวไปใช้พัฒนาทักษะการดารงชีวิตโดยใช้
เทคนิ ควิธีการต่าง ๆ สื่ อ สิ่ งอานวยความสะดวกที่ จะช่ว ยให้ ผู้ เรียนได้พั ฒ นาทั กษะเหล่ านั้ นทั้ งใน
สถานการณ์ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่บ้านและในชุมชน พร้อมทั้งบันทึกผลการจัดกิจกรรมเพื่อเป็น
ข้อมูลในการประเมินผลระหว่างเรียน และตัดสินใจในการปรับปรุงการเรียนการสอนเมื่อผู้เรียนไม่
บรรลุตามเกณฑ์และเวลาที่กาหนด
ขั้น ตอนที่ ๕ ประเมินผลและรายงานผลเป็นการประเมินผลรวมสรุปของการพั ฒ นา
ทักษะการดารงชีวิตทั้งโปรแกรมเพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการตัดสินใจและจัดทารายงานเป็นหลักฐาน
สาหรับการนาไปใช้พัฒนาผู้เรียนต่อเนื่อง หรือส่งต่อ ผลการประเมินจะนามาใช้ดังนี้
๑) หากผู้เรียนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดผู้สอน/ผู้ดูแลจะต้อง
ย้อนกลับมาพิจารณาการออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงโดยใช้เกณฑ์ และขั้นตอนที่
กล่าวมาร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
๒) หากผู้เรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด ผู้สอน/ผู้ดูแลจะได้
นาใช้ในการประชุมเพื่อวางแผนต่อเนื่องในการพัฒนาเข้าสู่โปรแกรมใหม่ หรือใช้เพื่อการส่งต่อเข้ารับ
บริการอื่น

บทที่ ๒

สาระสาคัญของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต
สาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
๑. หลักการ
๑) เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพและได้รับความสาเร็จในการดาเนินชีวิต ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
๒) เป็นการพัฒ นาเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษแบบองค์รวมในระบบนิเวศวิทยา
ที่สัมพันธ์กับชีวิต ความต้องการจาเป็นของเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษและครอบครัว
๓) เป็นโปรแกรมที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระและการจัดการเรียนรู้
๔) เป็นโปรแกรมที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ

๒. จุดหมาย
๑) มุ่งพัฒ นาเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษให้มีศักยภาพ
สูงสุดในการดาเนินชีวิต
๒) เพื่อให้ ครอบครัวและชุมชนร่วมสร้างโอกาสให้ เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิ เศษ
ได้เป็นสมาชิกที่ดีและมีคุณภาพ ของสังคม
๓) เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษตลอด
แนวให้เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และทักษะที่เกี่ยวกับตนเองและการดาเนินชีวิต
๔) เพื่ อให้ ผู้ มี ส่ ว นในการจัด การศึ ก ษาได้ มั่ น ใจว่า เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษ
ที่สาเร็จจากศูนย์การศึกษาพิเศษนั้นมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

๑๑

๓. โครงสร้าง
การพั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษตามโปรแกรมการพั ฒ นา
ทักษะการดารงชีวิตสาหรับ เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษจาเป็นต้อง
คานึงถึงโครงสร้างโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับ เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ดังนี้
ช่วงวัย ๐ – ๓ ปี ช่วงวัย ๔ – ๖ ปี ช่วงวัย ๗ – ๑๐ ปี
ช่วงวัย ๑๑ ปีขึ้นไป
กลุ่มทักษะการดารงชีวิตประจาวัน
๑.ทักษะการดูแลตนเองและการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล
๒.ทักษะการเข้าสังคม การทากิจกรรมนันทนาการ และการทางานอดิเรก (กิจกรรมยามว่าง)
กลุ่มทักษะการดารงชีวิตประจาวัน
๑.ทักษะการเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน
๒.ทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
๓.ทักษะการทางานบ้าน
๔.ทักษะการมีส่วนร่วมในสังคมและทักษะชีวิต
กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิต
๑.ทักษะการสื่อสาร
กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม
๑.ทักษะการจัดการและการควบคุมตนเอง
๒.ทักษะการมีส่วนร่วมทางสังคม
๓.ทักษะการเดินทางในชุมชน
๔.ทักษะการปรับตัวในสังคมและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิต
๑.ทักษะการอ่าน
๒.ทักษะการเขียน
๓.ทักษะการคิดคานวณ
๔.ทักษะความคิดรวบยอดและการแก้ปัญหา
กลุ่มทักษะการทางานและอาชีพ
๑.ทักษะการเรียนรู้เรื่องอาชีพ
๒.ทักษะการเรียนรู้เรื่องการทางาน
กลุ่มทักษะการทางานและอาชีพ
๑.ทักษะการวางแผนการใช้เงิน
๒.ทักษะสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทางาน
๓.ทักษะการเดินทางไปทางาน

แผนภาพที่ ๒.๑ โครงสร้างโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

๑๒

๔. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับ เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็ น พิ เศษ ของศูน ย์ การศึก ษาพิ เศษ จ าเป็น ต้ องค านึ งถึงโครงสร้างหลั กสู ต ร เป็ น เด็ กที่ มี ความ
ต้องการจาเป็ น พิ เศษจ านวน ๒ กลุ่ ม คือ (๑) เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิ เศษรับ บริการในศูน ย์
การศึกษาพิเศษ และ (๒) เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษรับบริการที่บ้าน ซึ่งมีประเภทความพิการ
เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ ของคนพิการทาง
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
๑) บุคคลที่มีค วามบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญ เสียการเห็ นตั้งแต่ระดับ
เล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิทซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้
๑.๑ คนตาบอดหมายถึงบุคคลที่สูญเสียการเห็นมากจนต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียง
หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๖๐ (๖/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน
๒๐๐ (๒๐/๒๐๐) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง
๑.๒ คนเห็ น เลื อ นรางหมายถึ งบุ ค คลที่ สู ญ เสี ย การเห็ น แต่ ยั งสามารถอ่ า นอั ก ษร
ตั ว พิ ม พ์ ข ยายใหญ่ ด้ ว ยอุ ป กรณ์ เครื่ อ งช่ ว ยความพิ ก ารหรื อ เทคโนโลยี สิ่ ง อ 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 คนหู ตึ ง หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ก ารได้ ยิ น เหลื อ อยู่ เพี ย งพอที่ จ ะได้ ยิ น การพู ด
ผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน
น้อยกว่า ๙๐ เดซิเบล ลงมาถึง ๒๖ เดซิเบล
๓) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญ ญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจากัดอย่างชัดเจน
ในการปฏิบัติตน (Functioning) ในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือความสามารถทางสติปัญญาต่ากว่า
เกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยสาคัญร่วมกับความจากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย ๒ ทักษะจาก ๑๐
ทั ก ษะ ได้ แ ก่ การสื่ อ ความหมาย การดู แ ลตนเอง การด ารงชี วิ ต ภายในบ้ า น ทั ก ษะทางสั ง คม
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การนาความรู้

๑๓

มาใช้ในชีวิตประจาวัน การทางานการใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้
ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ ๑๘ ปี
๔) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็น
๒ ประเภท ดังนี้
๔.๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะ
ไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติมีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่อง
ดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาทโรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบ
มาแต่กาเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ
๔.๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือ
มีโรคประจ าตัว ซึ่งจาเป็น ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งมีผ ล
ทาให้เกิดความจาเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ
๕) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติในการทางาน
ของสมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถ
ด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง หรื อ หลายด้ า น คื อ การอ่ า น การเขี ย น การคิ ด ค านวณ ซึ่ ง ไม่ ส ามารถเรี ย นรู้
ในด้านที่บกพร่องได้ทั้งที่มีระดับสติปัญญาปกติ
๖) บุ ค คลที่ มีค วามบกพร่ องทางการพู ดและภาษา ได้ แก่ บุ คคลที่มี ความบกพร่อ ง
ในการเปล่งเสียงพูดเช่นเสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มีความ
บ ก พ ร่ อ งใน เรื่ อ งค วาม เข้ าใจห รื อ ก ารใช้ ภ าษ าพู ด ก ารเขี ย น ห รื อ ระบ บ สั ญ ลั ก ษ ณ์ อื่ น
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหาและหน้าที่ของภาษา
๗) บุค คลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ได้แก่ บุคคลที่มีพฤติกรรม
เบี่ ย งเบนไปจากปกติ เป็ น อย่ างมากและปั ญ หาทางพฤติก รรมนั้ น เป็ น ไปอย่างต่ อเนื่ อ ง ซึ่ งเป็ น ผล
จากความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิด เช่น
โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม เป็นต้น
๘) บุ ค คลออทิ ส ติ ก ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องระบบการท างานของสมอง
บางส่วน ซึ่งส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคม และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
และ มีข้อจากัดด้านพฤติกรรมหรือมีความสนใจจากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้น
ค้นพบได้ก่อนอายุ ๓๐ เดือน
๙) บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน

บทที่ ๓

การนาโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต
สาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษสู่การปฏิบัติ
๑. หลักการสาคัญในการนาโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต
สาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษสู่การปฏิบัติ
โปรแกรมการพั ฒ นาทั ก ษะการด ารงชี วิต ส าหรับ เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการจาเป็ น พิ เศษ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้จัดกลุ่มทักษะ เป็น ๔ ทักษะ คือทักษะการดารงชีวิต
ประจาวันทักษะส่วนบุคคลและสังคม ทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิตและทักษะการทางานและอาชีพ
โดยแบ่งการพัฒนาตามช่วงวัยของเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษที่มารับบริการ การนาโปรแกรม
ไปใช้ต้องนาหลักการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต และกระบวนการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตที่กล่าวมา
ในบทที่ ๑ มาใช้ตามหลักการสาคัญดังนี้
๑) การจั ด โปรแกรมการเรี ย นไม่ ค วรอยู่ บ นความเชื่ อ ที่ ผิ ด ว่ า เด็ ก ไม่ ส ามารถเรี ย นรู้
จึงจัดเฉพาะการดูแลเลี้ยงดูพื้นฐานและความปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการสอน
๒) ผลการวิจัยยืนยันชัดเจนว่าความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลที่มีความบกพร่อง
รุนแรงเกิดขึ้นได้จากการให้โอกาสในการเรียนรู้และการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทั้งการสอนโดยตรง
และการเรี ย นรู้ โ ดยการสั ง เกตจากบุ ค คลอื่ น ที่ ไม่ ใช่ ผู้ พิ ก าร (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) การที่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องรุนแรงจะพัฒ นาได้ถึงขีดสูงสุด และได้รับการเรียน
การสอนที่ เหมาะสมนั้ น ครู ผู้ ส อนต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก ฝนมาอย่ า งมี คุ ณ ภาพสู ง นั่ น หมายความว่ า
ครู จ ะต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก ฝน อบรมที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า จะเกิ ด ผลกระทบทางบวกทางการศึ ก ษา
แก่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องรุนแรง การฝึกปฏิบัติของครูควรประกอบด้วยการสอนที่เป็นระบบเป็น
การวางแผนการสอนที่ดีซึ่งเกี่ยวกับการตั้งค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลสิ่งที่ผู้เรียน

๑๕

เรียนรู้ รวมทั้งให้โอกาสอย่างมีความหมายสาหรับการฝึกฝนทักษะซึ่งประกอบด้ วยกระบวนการเฉพาะ
เพื่อระบุ วัตถุ ป ระสงค์ การช่ วยเหลื อ การเสริมแรง และการแนะนา หลั กการพื้นฐานของการสอน
ที่ เ ป็ น ระบบ คื อ การจั ด การสนั บ สนุ น พฤติ ก รรมทางบวก การพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร
การจั ด โปรแกรมที่ เหมาะสมกั บ อายุ แ ละมี ค วามหมาย การมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งกระ ฉั บ กระเฉง
ของครอบครัว และการการสร้างทีมงานแบบร่วมมือร่วมใจ
๕) การปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด การจั ด การศึ ก ษาจากการดู แ ลเลี้ ย งดู และการปกป้ อ ง
ไป สู่ เจ ต น ารม ณ์ “ ก ารเรี ย น รู้ แ ล ะ ก ารพั ฒ น า ” (Learning and Growth) เจ ต น ารม ณ์ นี้
คือต้องการพัฒนาว่าผู้เรียน เรียนรู้ได้มากขึ้นเท่าใด โดยวิธีการเรียนการสอนแบบใดและสิ่งสนับสนุน
ใด เพื่อให้ ผู้ เรีย นได้รับ การจั ดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีป ระสิ ทธิภ าพที่จะช่วยให้ ผู้ เรียน
บรรลุ เป้ าหมายที่ สู งขึ้ น รวมทั้ งให้ ผู้ เ กี่ย วข้อ งได้ ก าหนดความคาดหวังที่ สู งขึ้ น ด้ ว ย โดยพิ จารณา
ทั้ ง ด้ า นอายุ จ ริ ง วั ฒ นธรรม ภู มิ ภ าคที่ อ าศั ย ความสนใจ และความต้ อ งการจ าเป็ น ที่ เชื่ อ มโยง
กับเป้าหมายของแต่ละบุคคล
ดั ง นั้ น ผู้ ส อน/ผู้ ดู แ ลและผู้ เกี่ ย วข้ อ งจึ ง ต้ อ งร่ ว มมื อ กั น ในการปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นะ
เพื่อจัดโปรแกรมที่เหมาะสมอายุจริง สภาพสังคม วัฒนธรรม ความสนใจ และความต้องการจาเป็น
ของเด็กและครอบครัว เพื่อประกันว่าเด็กและครอบครัวจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ตรงกับเป้าหมาย
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องควรมีความเช้าใจตรงกันในการนาโปรแกรมไปใช้ดังนี้
๑) กลุ่ม ทักษะการดารงชีวิตประจาวันเป็นสิ่งเด็กทุกคนต้องได้รับการพั ฒ นาต่อเนื่อง
ตามความต้องการจาเป็นในสภาพแวดล้อม ทักษะที่ต้องใช้และอายุที่เปลี่ยนแปลง เด็กบางคนต้องการ
ฝึกแบบตัวต่อตัว ตามวิธีการเรียนรู้ (Learning style) แม้ว่าผู้สอน/ผู้ดูแลจะได้วิเคราะห์งานมาแล้ว
อย่ างละเอี ย ดก็ ค วรตรวจสอบขั้ น ตอนของงานกั บ วิธี ป ฏิ บั ติ ข องเด็ ก และปรับ ให้ ต รงกั บ วิธี ป ฏิ บั ติ
ของเด็กคนนั้น ๆ เด็กที่เรียนรู้โดยการมองเห็นการทาเป็นแบบอย่างทีละขั้น การแสดงบทบาทสมมติ
จะช่วยให้ เด็กทาตามแบบ จนสามารถปฏิบัติได้เอง ซึ่งในการสอนทักษะใดๆ ก็ตามต้องพิจารณา
ให้รอบคอบว่าการที่เด็กจะเรียนรู้และบรรลุทักษะนี้ได้นั้น จาเป็นต้องมีพฤติกรรม/ทักษะใดมาก่อน
ตัวอย่าง การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารที่เด็กปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
พฤติกรรม/ทักษะ：สามารถล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารที่เด็กปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
พฤติกรรม/ทักษะที่ต้องมีก่อน
ขั้นตอนของงาน
การเปิดก๊อกน้าและหากสบู่เหลวอยู่ ๑. เปิดก๊อกน้าที่อ่างล้างมือ
ในภาชนะที่ต้องกดเพื่อให้สบู่ไหล
๒. รองมือใต้ก๊อกน้าให้มือเปียก
ออกมา เด็กก็ต้องรู้และปฏิบัติได้
๓. เทสบู่เหลวลงบนฝ่ามือ/หยิบสบู่ก้อนถูมือ
ก่อน
๔. ถูมือเข้าด้วยกันทั้งฝ่ามือ หลังมือและนิ้วมือ
๕. ล้างสบู่ออก
๖. เช็ดมือให้แห้ง
ตารางที่ ๓.๑ แสดงตัวอย่างขั้นตอนของการวิเคราะห์งาน

๑๖

๒) กลุ่มทักษะส่วนบุ คคลและสังคม เป็นทักษะที่ มุ่งให้เด็กได้พัฒ นาทักษะที่จาเป็นใน
การปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความคาดหวังของสังคม และรักษาสัมพันธภาพระหว่าง
บุ คคลไว้ได้ ได้แก่ ทัก ษะการจั ดการและควบคุมตนเอง ทั กษะการสื่ อสาร ทั กษะการมี ปฏิ สั มพั น ธ์
เด็ ก ควรได้ รั บ การพั ฒ นาในการให้ รู้ จั ก ตนเอง เลื อ กสิ่ งที่ ต นชอบหรือ สนใจต่ าง ๆ การแก้ ปั ญ หา
การตั ด สิ น ใจ การยอมรั บ และปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ในบ้ า น โรงเรี ย น สั ง คม เพื่ อ แสดง
การตัดสินใจ ดังนั้นผู้สอน/ผู้ดูแลอาจต้องใช้สถานการณ์จาลอง สถานการณ์จริงให้ผู้ เรียนได้เลือก และ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ที่ น าไปใช้ได้ ในสถานการณ์ อื่น เมื่ อ โตขึ้ น ทั้ งในสถานที่ ท างาน การด ารงชี วิ ต
ในชุมชน ตัวอย่างการนาหลักการดังกล่าวไปใช้
พฤติกรรม : การปฏิบั ติตนในการเป็นสมาชิกของห้องเรียน ผู้สอนสามารถใช้บทบาท
สมมติ/สถานการณ์จริงให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกทาในสิ่งที่ชอบ หรือสนใจในการเล่น การทางาน
การช่วยเหลือเพื่อน เพื่อนาไปสู่การรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเองสาหรับการดารงชีวิตในบ้านและชุมชน
๓) กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิต เด็กจาเป็นต้องมีทักษะต่าง ๆที่เป็นเครื่องมือ
ในการเรี ย นรู้ ที่ จ ะท าให้ ต นเองเข้ า ใจสิ่ งต่ า ง ๆรอบตั ว แก้ ปั ญ หาและเป็ น พื้ น ฐานในการเรีย นรู้
และรับประสบการณ์ใหม่ ได้แก่ การเตรียมความพร้อม การอ่าน การเขียน การคิดคานวณ เงินและ
การใช้เงิน เวลา ภาษาและการสื่อสาร เป็นต้น ในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนเด็กจะต้องได้รั บ
การเตรี ย มความพร้ อ ม ในเรื่ องต่าง ๆ ที่ เป็ น พื้ น ฐาน เช่น การจ าแนก การจัด กลุ่ ม การจั ดล าดั บ
จากการเล่น การปฏิบัติกิจวัตร การทางาน ไปสู่การอ่าน การเขียน การคิดคานวณที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
ในชีวิต ตัวอย่าง
พฤติกรรม : อ่านสัญลักษณ์ง่าย ๆ ที่พบในชีวิตประจาวัน
หากเด็กคนนี้ บ้ านอยู่ ในตลาด โอกาสที่ จะพบเห็ นป้ ายสั ญ ลั กษณ์ ต่ าง ๆที่ ใช้ในตลาด
มีมาก ผู้สอน/ผู้ดูแลจะสารวจข้อมูลและนามาจัดลาดับความสาคัญ ความง่าย ความยากที่เด็กและ
ครอบครัว จาเป็ น ต้องใช้เพื่ อให้ อ่านและเข้าใจปฏิ บัติได้ถูก โดยใช้ทั้งสถานการณ์ จริง สถานการณ์
จาลอง สื่อที่มีลักษณะหลากหลายที่ พบในสภาพจริง เช่น ป้ายแสดงสัญลั กษณ์ผู้ หญิง ผู้ชาย หน้า
ห้องน้า ป้ายสัญลักษณ์ ห้ามเข้า เป็นต้น
๔) กลุ่ ม ทั ก ษะอาชี พ และการท างาน เป้ า หมายสู ง สุ ด ของบุ ค คลในการด ารงชี วิ ต
คือ การมีงานทา ประกอบอาชีพ เลี้ยงตนได้ เด็กที่ มีความต้องการจาเป็นพิเศษทุกคนจึงควรได้รับ
โอกาสใน การเตรียมตัวทางาน พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานที่สนใจ การทางานร่วมกับ
ผู้อื่น การสมัครงาน การรักษางาน ที่จะช่วยให้การดาเนินชีวิตได้เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ในชุมชน การจัด
โปรแกรมช่วงเชื่อมต่อ (Transition Program) จึงมีบทบาทสาคัญที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันวางแผน
และจั ด กิจ กรรมที่ สั มพั น ธ์กับ สภาพเพื่ อเอื้อให้ เด็ก ที่ มีค วามต้องการจาเป็ น พิ เศษได้ รับ การพั ฒ นา
ต่อเนื่องทั้งในบ้าน โรงเรียน หน่วยงาน และสถานประกอบการ

๑๗

๒. การบริหารจัดการโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต
สาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
การบริหารจัดการเป็นการดาเนินการเพื่อมุ่งให้ผู้สอน/ผู้ดูแลได้ใช้โปรแกรมการพัฒนา
ทักษะการดารงชีวิตสาหรับ เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษที่จัดทาไว้ขึ้นมาใช้พัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งได้เสนอไว้ในที่นี้ ๕ ขั้นตอนตามแผนภาพที่ ๓.๑
การเตรียมการและการสร้างความเข้าใจ
แก่ครู บุคลากร และผู้ปกครอง
การจัดระบบการจัดการภายในศูนย์ ฯ
เพื่อรองรับและขับเคลื่อน

การประสานงาน
บุคคล/หน่วยงาน

การอานวยการในการใช้โปรแกรม ฯ
ในการจัดการเรียนรู้

การจัดหา/ผลิต/ จัดให้
มีสื่อ อุปกรณ์ แหล่ง
เรียนรู้

การนิเทศกากับ ติดตาม และ
ประเมินผล

การจัดสภาพแวดล้อม
บรรยากาศ

การรายงานผล
แผนภาพที่ ๓.๑ การบริหารจัดการโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต
การนาโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตไปสู่การปฏิบัติของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนนั้นจาเป็นต้องมีขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมมือ ดังนี้
๑) การเตรียมการและสร้างความเข้า ใจแก่ครู บุคลากรและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษา
พิเศษจาเป็น ต้องเตรียมการให้ ความรู้ สร้างทักษะ สร้างทักษะและสร้างเจตคติที่ถูกต้องต่อการนา
โปรแกรม ฯ ไปพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการ ซึ่งอาจต้องมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การจัดกิจกรรม รวมทั้งการดาเนิ นการต่างๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษในการส่งเสริม สนับสนุน
นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล

๑๘

๒) การจั ดท าขั้น ตอนกระบวนการท างานที่เป็ นระบบ บุคลากรในศูนย์เข้าใจตรงกั น
เพื่อรองรับและขับเคลื่อน โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต เป็นโปรแกรมระยะยาวที่สัมพันธ์
กับช่วงชีวิตของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนแต่ละช่วงวัยต้องการการจัดประสบการณ์ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน
จึ งจ าเป็ น ต้อ งมี คณะท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจัด ท าขั้ น ตอนกระบวนการในการจั ด โปรแกรม ฯ
เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจตรงกัน รวมทั้งให้ บริการแนะนาทั้งในด้านเอกสาร การจัดการ การดูแล
ให้มีการดาเนินการทั้งภายในศูนย์การศึกษาพิเศษและชุมชน
๓) การอ านวยการในการใช้โปรแกรม ฯ ในการจัด การเรียนรู้ ศู น ย์การศึก ษาพิ เศษ
ควรด าเนิ น บทบาทผู้ อ านวยความสะดวกในการเอื้ อ อ านวยให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต
แก่ ผู้ เรีย นทั้งในด้ านการจั ดหา ผลิ ตสื่ อ อุป กรณ์ เทคโนโลยีแหล่ งเรียนรู้ ที่เอื้อต่ อการจัด กิจกรรม
และผู้ส อนได้นาไปใช้และพัฒ นาต่อยอดเพื่อช่วยให้ ผู้เรียนเข้าถึงและปฏิบัติกิจกรรมได้ง่าย การจัด
โปรแกรมพัฒนาทักษะการดารงชีวิตจาเป็นต้องใช้แหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ในหน่วยงานและชุมชน
ที่สัมพันธ์กับสภาพการดาเนินชีวิตและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน
จะช่วยให้มีการดาเนินงานต่อเนื่อง และสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในชุมชน
๔) การนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล เมื่อศูนย์การศึกษาพิเศษได้นาโปรแกรมไป
ใช้ พั ฒ นาผู้ เรี ย น จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารนิ เทศ เพื่ อ ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท าแก้ ปั ญ หาและปรับ วิ ธีก าร กิ จ กรรม
ที่ จ ะท าให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ บริ ก ารและก ากั บ ติ ด ตามโดยใช้ วิ ธีก ารต่ า งๆ เช่ น การแนะ การส อนงาน
การสั ง เกตและสะท้ อ นคิ ด การให้ ค าปรึ ก ษา เป็ น ต้ น เพื่ อ ตรวจสอบการด าเนิ น งาน พร้ อ มทั้ ง
ประเมินผลการดาเนินงานทั้งในด้าน โปรแกรม ฯ การจัดโปรกรม ฯ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงแก้ไข ในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว
๕) การรายงานผล เป็ นการจัดทารายงานหลังจากใช้โปรแกรมไปแล้ว ๑ ปีการศึกษา
ของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการใช้โปรแกรมที่เน้นปัจจัย กระบวนการและ
ผลผลิ ต ซึ่ ง ผู้ เกี่ ย วข้ อ งได้ ร่ ว มกั น จั ด ท าขึ้ น การรายงานผลจะช่ ว ยให้ เห็ น ร่ อ งรอยความพยายาม
ของศูนย์การศึกษาพิเศษพัฒนาการจัดบริการที่สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

๑๙

บทที่ ๔

แนวการจัดการเรียนรู้
๑. การจัดการเรียนรู้ทักษะการดารงชีวิต
การจัดการเรีย นรู้ทักษะการดารงชีวิตควรนาเทคนิค วิธีการที่จะช่วยให้ เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษประสบความสาเร็จ ซึ่ง (กุลยา ก่อสุวรรณ, ๒๕๕๓) ได้เสนอแนะวิธีการเลือกใช้เทคนิค
การสอนสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
๑) เหมาะสมกับวัยของเด็กหรือไม่
๒) เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือไม่
๓) เหมาะสมกับลีลาการเรียนรู้ของเด็กและความชอบของเด็กหรือไม่
เทคนิคที่ควรนามาใช้
๑. การเสริมแรง เป็นการวางเงื่อนไข เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมเป้าหมายเป็นการเพิ่ม
พฤติกรรมให้เกิดถี่ขึ้น อันเป็นผลที่ได้รับสิ่งที่พึงพอใจ หรือการหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่พอใจ
การเสริ ม แรงมี ๒ ชนิ ด คื อ ๑) การเสริ ม แรงทางบวก (Positive Reinforcement) เป็ น การให้
สิ่ ง ที่ พ อใจ แล้ ว ท าให้ บุ ค คลมี พ ฤติ ก รรมนั้ น ๆ เพิ่ ม มากขึ้ น ๒) การเสริ ม แรงทางลบ (Negative
Reinforcement)เป็นการเอาสิ่งที่บุคคลนั้นไม่พึงพอใจหรือไม่ชอบออกไปแล้วทาให้บุคคลมีพฤติกรรม
นั้นๆ เพิ่มมากขึ้น โดยมีหลักในการเสริม แรงดังนี้ (กุลยา ก่อสุวรรณ, ๒๕๕๓; พิกุล เลียวสิริพงศ์,
๒๕๕๖)
๑ .๑ Immediately (ให้ ทั นที ) เมื่ อเด็ กท าพ ฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ ครู ต้ อง
ให้ การเสริมแรงทั นที เพื่ อให้ เด็กเรียนรู้ว่าเมื่ อเขาทาพฤติกรรมเช่นนี้แล้ วเขาจะได้รับสิ่ งที่ เขาชอบทันที
การทาเช่นนี้ทาให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น
๑.๒ Frequently (ให้ บ่ อยๆ) การให้ การเสริมแรงในช่ วงแรกนั้ น ครูต้ องให้ บ่ อยหรื อ
ให้ทุกครั้งเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หลังจากนั้นจึงค่อยลดการเสริมแรงลง
๑.๓ Enthusiasm (ให้ อย่ างกระตือรือร้น) ครูต้ องการให้ การเสริมแรด้วยความเต็ มใจ
จริงใจ และกระตือรือร้นเมื่อเด็กทาพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้น
๑.๔ Eye Contact (ให้ พ ร้ อ มสบตา) ขณะที่ ให้ ก ารเสริ ม แรงนั้ น ครู ค วรมองหน้ า
และสบตาเด็ก เพื่อให้เขารู้ว่า ครูให้ด้วยความจริงใจและชื่นชมพฤติกรรมนั้น
๑.๕ Describe the Behavior (อธิบายว่าพฤติกรรมใดที่ได้รับการเสริมแรง) เนื่องจาก
บางครั้งเด็กอาจแสดงพฤติกรรมหลายอย่างในเวลาใกล้เคียงกัน หากครูให้การเสริมแรงเพียงอย่างเดียว เช่น
ครู ช มเด็ กชายว่ าเก่ งว่ า “ดี มาก” โดยไม่ บอกเหตุ ผ ลหรื ออธิ บ ายเพิ่ มเติ ม เด็ กชายเก่ งอาจไม่ เข้ า ใจ
ว่าพฤติกรรมใดที่ครูชมว่าดีหรื อเด็กชายเก่งอาจเข้าใจผิ ด คิดเอาเองว่าครูชมพฤติกรรมนั่งเงียบๆ ทั้งที่
จริ งๆ แล้ วครู ชมพฤติ กรรมที่ เด็ กชายเก่ งให้ เพื่ อนขอยืมยางลบ ดั งนั้ นครูควรบอกว่า “ดี มากนะที่ เก่ ง
ให้เพื่อนยืมยางลบ อย่างนี้แสดงว่าเป็นเด็กมีน้าใจ” เป็นต้น

๒๐

๑.๖ Anticipation (ให้ ก ารเสริม แรงโดยท าให้ เด็ ก อยากรู้ อ ยากเห็ น และรอคอย)
การที่ครูเก็บตัวเสริมแรงให้เป็นความลับหรือ surprise ของเด็ก จะช่วยเพิ่มคุณค่าของตัวเสริมแรง
นั้ น ๆ ด้ ว ย เช่ น การที่ ค รู ใ ส่ ตั ว เสริ ม แรงที่ เด็ ก ชอบไว้ ในถุ ง จะท าให้ เด็ ก รู้ สึ ก อยากรู้ อ ยากเห็ น
และเกิดความรอคอยมากขึ้น โดยเฉพาะขณะที่ครูกาลังจะหยิบตัวเสริมแรงออกมา เป็นต้น
๑.๗ Variety (ให้อย่างหลากหลาย) หากครูใช้ตัวเสริมแรงตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปเด็ก
อาจเบื่อ ทาให้ตัวเสริมแรงตัวนั้นไม่ได้ผลตามที่ครูต้องการ ครูจึงควรใช้ตัวเสริมแรงอย่างหลากหลาย
๒. การกระตุ้ น เตื อ น (Prompting) เป็ น วิ ธี ก ารช่ ว ยให้ เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เศษ
ตอบสนองในทางที่ถูกต้องซึ่งครูสามารถกระตุ้นเตือนเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษปฏิบัติได้ถูกต้อง
หรื อ ใกล้ เคี ย งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย เช่ น การชี้ แ นะ การท าเป็ น แบบอย่ า ง การให้ สั ญ ญาณ
การจับมือทา (กุลยา ก่อสุวรรณ, ๒๕๕๓) ระบุว่าการกระตุ้นเตือนที่นามาใช้เพื่อการตอบสนอง ได้แก่
๑) กระตุ้นเตือนด้วยวาจา เมื่อครูต้องการให้เด็กทาพฤติกรรมหนึ่ง ครูจะเตือนก่อน
เด็กจะทาพฤติกรรมนั้นและระหว่างที่เด็กทาพฤติกรรมนั้นๆ ด้วย เช่น ครูวางเครื่องเขียนหลายชนิดไว้
บนโต๊ ะ ได้ แ ก่ ปากกา ดิ น สอ เมื่ อ เด็ ก เอื้ อ มมื อ ไปหยิ บ ดิ น สอ ครู จึ งย้ าค าว่ า “ปากกา” เป็ น ต้ น
หรือ เมื่อเด็กทางานช้ากว่าที่ควรจะเป็น ครูจะเตือนให้เด็กทาให้เร็วขึ้ น หรือบางครั้งครูอาจต้องพูดช้า
ลงเพื่อให้เด็กใจได้ง่ายขึ้น วิธีเหล่านี้ถือ เป็นการกระตุ้นเตือนด้วยวาจาทั้งสิ้น
๒) การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง เป็นการแสดงท่าทางเพื่อบอกหรือดึงความสนใจ
ของเด็ก เช่น เมื่อครูสอนเรื่องการจับคู่สี ครูชี้นิ้วบอกสีที่ถูกต้อง
๓) การท าเป็ น แบบอย่ าง ผู้ ที่ เป็ น แบบอย่ างอาจเป็ น ครู เพื่ อ นที่ เป็ น เด็ ก ด้ ว ยกั น
หรือผู้ใหญ่ คนอื่น ที่ในสถานการณ์ นั้นก็ได้ ในการสอนวิธีนี้ หากครูนาการวิเคราะห์ งานมาร่วมด้ว ย
เด็กจะเรีย นรู้ได้ดีขึ้น แต่ข้อควรระวังในการสอนโดยการเป็นแบบอย่างนี้ จะได้ผลก็ต่อเมื่อ เด็ กให้
ความสนใจ และจะตองมีผู้ที่ทาเป็นแบบอย่างคอยแนะนาขั้นตอนการทาด้วยเสมอ
๔) การกระตุ้นทางกาย เป็นการจับมือทา แต่ครูไม่ควรใช้วิธีนี้พร่าเพรื่อ ครูควรนา
วิธีการนี้ มาใช้เมื่อมีความจ าเป็ น จริง ๆ และควรใช้ควบคู่กับ การกระตุ้นเตือนด้ วยวาจา พร้อมทั้ ง
อธิบายว่าการใช้การกระตุ้นเตือนหรือการช่วยเหลือแบบใดก็ตาม
หลักสาคัญ ของการกระตุ้นเตือน คือ ครูต้องค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง เพื่อให้เด็ก
ทาได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นและช่วยให้พฤติกรรมนั้นเป็นไปตามธรรมชาติ มากที่สุดโดยมีวิธีการใช้
ดังนี้
๑) เลือกวิธีที่เหมาะสมกับเด็กนั้นๆ
๒) ใช้การกระตุ้นเตือนหลังจากมีคาสั่ง จากนั้นลดการกระตุ้นเตือนลง เพื่อให้เด็ก
มีโอกาสตอบสนองก่อนให้ความช่วยเหลือ
๓) อย่ าใช้วิธีกระตุ้นเตือนซ้า ๆ ในเรื่องเดิม โดยเฉพาะการกระตุ้นเตือนด้วยวาจา
หากครูสังเกตเห็นว่า การกระตุ้นเตือนแบบใดแบบหนึ่งใช้ไม่ได้ผล ขอแนะนาให้ครูเลือกใช้การกระตุ้น
เตือนแบบอื่นแทน เช่น การจับมือทา
๔) การกระตุ้นเตือนเพื่อให้เด็กสนใจ
๕) วางแผนในการลดการช่วยเหลือลง
๖) อย่าใช้การกระตุ้นเตือน หากไม่จาเป็น
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๗) ให้การเสริมแรง เมื่อเด็กตอบสนองได้ถูก
๘) ใช้การกระตุ้นเตือนทางธรรมชาติ
๓. การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) งานที่ให้ นักเรียนปฏิ บัติทุกงานจะมีขั้นตอน
แตกต่างกัน ครูจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์งานให้เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ `โดยการจาแนกงานตั้งแต่ขั้นตอน
แรกจนถึงขั้นสุดท้าย ในการตรวจสอบขั้นตอนที่จาแนกไว้นั้นให้นามาตรวจสอบกับนักเรียนแต่ละคน
และปรับให้เป็นไปตามขั้นตอนที่นักเรียนปฏิบัติ
๔. กระบวนการฝีกฝนแบบลูกโซ่ (Chaining) เมื่อครูวิเคราะห์ งานแล้วจะเริ่มสอน
นักเรียนตั้งแต่ขั้นตอนแรกส่วนขั้นตอนที่เหลือจนถึงขั้นตอนสุดท้ายครูเป็นผู้ปฏิบัติทั้งหมด เมื่อนักเรียน
ปฏิบัติขั้นตอนแรกได้ตามเกณฑ์ครูจะสอนขั้นตอนที่ ๒ และให้นักเรียนปฏิบัติขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ส่วน
ครูจะปฏิบัติขั้นตอนที่เหลือทั้งหมด เมื่อนักเรียนปฏิบัติงานได้ก็จะสอนขั้นตอนที่ ๓ และให้นักเรียน
ปฏิ บั ติ ขั้ น ตอนที่ ๑ - ๓ ขั้ น ตอนที่ เหลื อ ครู จะเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ การสอนให้ นั ก เรีย นฝึ ก ฝนแบบลู ก โซ่
ตั้ งแต่ ขั้ น ตอนแรกของงานถึ งขั้ น ตอนสุ ด ท้ ายเรี ย กว่า การฝึ ก แบบเดิ น หน้ า (Forward Chaining)
ซึ่งมักใช้สอนกับงานที่ขั้นตอนสุดท้ายยากมาก ส่วนการฝึกฝนแบบถอยหลัง (Backward Chaining)
เป็ น การสอนงานที่ตรงกัน ข้ามกับ การฝึ กแบบเดินหน้า นั่น คือ ครู/ผู้ปกครองจะปฏิบัติงานที่เหลื อ
ทั้งหมดนักเรียนจะทาขั้นตอนสุดท้าย และให้ทาขั้นตอนถัดขึ้นมาเพิ่มขึ้น ขั้นตอนที่เหลือครู/ผู้ปกครอง
จะเป็น ผู้ปฏิบัติ การฝึกแบบถอยหลังจะทาให้นักเรียนสนุกมากกว่าเนื่องจากนัก เรียนรู้สึกว่าตนเอง
ทากิจกรรมได้สาเร็จ ซึ่งมักใช้ในการฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง
๕. การทาซาๆ (Repetition) วิธีให้นักเรียนทาซ้า ๆ เป็นการเสริมแรงและเรียนรู้ งาน
ที่ดีวิธีห นึ่ง เนื่ องจากงานที่ให้ นักเรียนฝึกฝนจนเกิดทักษะนั้นจะต้องทาเป็นประจา หรือทุกวัน เช่น
การดูแลช่วยเหลือตนเอง ครู/ผู้ปกครองจึงต้องช่วยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทุกครั้งเมื่อปฏิบัติกิจกรรม
ประจาวัน
๖. การตะล่ อ มกล่ อ มเกลา (Shaping) การตะล่ อ มกล่ อ มเกลาหรื อ การปรั บ แต่ ง
พฤติกรรมเป็นการดาเนินการเมื่อครู/ผู้ปกครองให้รางวัลและชมเชยนักเรียนเมื่อนักเรียนปฏิบัติงานได้
ใกล้เคียงกับงานโดยไม่ได้พิจารณาว่าจะต้องเป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุด เช่นให้นักเรียนหวีผมถ้านักเรียน
หยิ บ หวี ยั ง ศี ร ษะตนเองและเคลื่ อ นหวี ในลั ก ษณะการหวี ครู ก็ จ ะให้ ร างวั ล และชมเชยนั ก เรี ย น
ในพฤติกรรมนั้น ซึ่งนั่น หมายความว่านักเรียนยังไม่ทางานได้สาเร็จหรือแม้ว่าแทนที่จะเป็นการหวี
ให้เรียบแต่กลับทาให้ผมยุ่ง แต่ก็ใช้การปรับแต่งพฤติกรรมเพื่อให้นักเรียนทางานได้สาเร็จ ซึ่งมักจะใช้
ช่วยนักเรียนในการฝึกขั้นตอนแรก ๆ
๗. การช่วยเหลือให้ผ่านขันตอนแรกของการริเริ่ม งาน (Grading) เป็นการใช้อุปกรณ์
ที่มีขนาดเกิน จริงสาหรับ การปฏิบั ติที่ง่ายเมื่อเริ่มต้น เมื่อให้ นักเรียนฝึ กกิจกรรมจะเริ่มด้วยการฝึ ก
กิจกรรมที่ง่าย และค่อยเพิ่มความซับซ้อนของงาน เช่น การใช้หวี กระดุม เสื้อขนาดใหญ่ เป็นต้น
๘ . ก ารป รั บ (Adaptations) ใน ก ารว างแ ผ น บ ท เรี ย น เพื่ อ ส อ น ทั ก ษ ะชี วิ ต
ทักษะการดารงชีวิตอิสระสาหรับนักเรียนบางคนอาจไม่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการจาเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย วิธีการปรับเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานได้จากอุปกรณ์
ที่ปรับแล้วก็เป็นแนวคิดที่นามาใช้ ได้แก่
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๘.๑ การปรั บ สภาพแวดล้ อ ม เช่ น การปรั บ สภาพแวดล้ อ มส าหรับ เก้ า อี้ ร ถเข็ น
ในการใช้ห้ องน้ า การท าเก้าอี้ส าหรับ อาบน้า การลดระดั บอ่างล้ างหน้ า การเก็บ เสื้ อและสิ่ งของ
ในระดับที่มีความสูงในระดับที่นักเรียนเอื้อมถึง
๘.๒ การปรับเทคนิค เช่นการตรึงแขนบนโต๊ะก่อนการกิน หรือการนั่งบนเตียงและ
สวมกางเกง เป็นต้น การปรับเทคนิคต่าง ๆจะขึ้นอยู่กับความต้องการจาเป็นของนักเรียน
๘.๓ การปรับวัสดุ อุปกรณ์ เป็นการปรับอุปกรณ์เพื่อช่วยให้นักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็ น พิ เ ศษมี อิ ส ระในการปฏิ บั ติ เช่ น ช้ อ นที่ ดั ด แปลงให้ มี ที่ จั บ ยาวขึ้ น ส าหรั บ การเอื้ อ ม
ถึงการดัดแปลงเสื้อสาหรับนักเรียนให้สวมได้ง่าย เป็นต้น
๙. การทาตัวอย่างให้ดู (Modeling) เป็นการแสดงวิธีการที่ถูกต้อง เด็กควรจะทาสิ่งที่
ถูกต้องและฝึกทาในเรื่องนั้นข้อแนะนาสาหรับครูในการทาตัวอย่าง มีดังนี้ ๑) ครูต้องทาตัวอย่างให้เด็ก
ดูห ลาย ๆ ครั้ง ๒) ใช้ภ าษาพูดให้ ชัด ๓) สีห น้าท่าทางของครู ๔) ครูต้องมีความอดทน (ใช้วิธีการ
ให้เพื่อนที่เป็นเด็กปกติแสดงตัวอย่าง เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เด็กเรียนรู้ได้ดี)
๑๐. การถอนการแนะ (Prompt Fading) การถอนการแนะนาจะตองกระทาอยาง
เปนระบบโดยมีกฎอยูวาแนะเทาที่จาเปนเทานั้น และถอนการแนะใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได แตจะต้อง
ไมถอนเร็วเกิน ไปจนผู เรียนไมสามารถทาได แตการถอนการแนะซ้าหรือไมถอน ก็จะยิ่งเปนผลเสี ย
เพราะจะทาใหผูเรียนเคยชินแตกับการแนะ รวมทั้งหามการแนะอยางไมตั้งใจ เชน ผู สอนตองการ
ให้ ผู เรี ย นชี้ บั ต รค าไหน แลวผู ส อนก็ ช าเลื อ งไปบั ต รค านั้ น โดยไมตั้ ง ใจ ผู เรี ย นก็ เลยเดาค าตอบ
จากสายตา ผูสอนได ตอไปผูเรียนก็จะไมสนใจที่จะดูบัตรคาที่ถูกแตจะคอยดูวาสายตาผูสอนเหลือบ
ไปที่ บั ต รคาไหน ก็จ ะชี้ บั ต รคานั้ น เปนตน การแนะอยางไมตั้ งใจนี้ ท าใหผู เรีย นไมเกิ ดการเรีย นรู
ตามที่ผูส อนตองการ ทั้งนี้ ผู สอนจะตองจาใหขึ้นใจเลยวา เปาหมายสุดทายของการสอนคือผู เรียน
เกิดการเรียนรู และเขาใจ สามารถปฏิบั ติทักษะหรือพฤติกรรมที่ ส อนไดดวยตัวเองอยางเปนอิสระ
การแนะจึ ง จะตองมี ก ารถอนหรื อ ถอยออก ไมเชนนั้ น เด็ ก หรื อ ผู เ รี ย นออทิ ส ติ ก จะมี ป ญหา
ที่จะรอคอยแตการแนะเทานั้นตัวอย่าง การแนะจากมากที่สุดไปจนกระทั่ง นอยที่สุดจนไมมีการแนะ
เลย เชน ผู้สอนจะสอนใหผูเรียนนั่งเรียบรอยบนเกาอี้ ดังนี้
๑) ผูสอนใชคาสั่งวา “นั่งลง” (ผูเรียนอยูในทายืนโดยขางหลังผูเรียนมีเกาอี้วางอยู)
ในระยะแรกผูเรียนไมนั่ง เนื่องจากยังไมเขาใจความหมายของคาสั่งวานั่งลงและยังไมเขาใจวาจะตอง
ทาหรือตอบสนองอยางไร
๒) ผูสอนบอกวา “ผิด”
๓) ผูสอนสั่งวาให “นั่งลง” อีกเปนครั้งทีส่ องผูเรียนก็ยังไมตอบสนองอีก
๔) ผูสอนก็บอกวา “ผิด” อีกเปนครั้งทีส่ อง
๕) ผูสอนสั่งวาให “นั่งลง” เปนครั้งทีส่ าม แลวจับตัวผูเรียนใหนั่งลงบนเกาอี้
๖) ผูสอนชมเชยวา “ดีมาก” พรอมกับใหขนมที่ผูเรียนชอบ

๒๓

๗) ท าอยางนี้ จ นกระทั่ ง ผู เรี ย นเริ่ ม จะเขาใจการตอบสนองตอค าสั่ ง การจั บ
ทัง้ ตัวผูเรียนใหนั่ง ก็อาจจะเปลี่ยนเปนใชนิ้วจี้ที่ตัวผูเรียนแลวกดปลายนิ้วเบา ๆ ลงใหเขาใจวา ใหนั่ง
๘) ตอมาก็ใหเหลือแตทาทางและการสงสายตาที่เกาอี้วาใหนั่งลง
๙) ตอมาผูสอนไมใชนิ้วชี้แตใชแตสายตาจนกระทั่งเหลือแตคาสั่งอยางเดียว เปนตน
จะเห็ น วาการแนะจะคอย ๆ ลดลงเรื่ อ ย ๆ จนกระทั่ ง ใหเด็ ก สามารถเรี ย นเอง
อยางเปนธรรมชาติ ซึ่ ง อาจจะใชเวลานานกวาที่ เด็ กจะเรียนรู ไดเองก็ถื อวามี ความคุ ม คาหากเด็ ก
เกิดการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่จาเป็นไดดวยตนเอง
๑๑. เทคนิ ค การสอนแบบ 3R’s เป็น การสอนที่นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย
๑) Repetition คือ การสอนซ้า การสอนซ้าๆ ทบทวนบ่อยๆ สอนง่ายๆ สั้นๆ สอน
จากง่ายไปหายาก และใช้เวลาสอนมากกว่าเด็กทั่วไป ใช้วิธีสอนหลายๆ วิธีในเนื้อหาเดิม
๒) Relaxation คือ การสอนแบบไม่ตึงเครียด ไม่สอนเนื้อหาวิชาเดียวนานเกิน ๑๕
นาที ควรเปลี่ยนกิจกรรมการสอนวิชาการเป็นการเล่น ร้องเพลง ดนตรี เล่านิทานหรือให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง และ
๓) Routine คือ การสอนให้เป็นกิจวัตรประจาวัน เป็นกิจกรรมที่ต้องทาสม่าเสมอ
ในแต่ละวัน

๒๔

๒. แนวทางการจัดกิจกรรม
๑) แนวทางการจัดกิจกรรมกลุม่ ทักษะการดารงชีวิตประจาวัน (Functional Daily Living Skills)
ทักษะ
ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๑ การถอดและสวมใส่เครื่อง ๑.๑.๑ สามารถถอดเครื่องแต่งกาย (กางเกง
การดูแลสุขอนามัยส่วน แต่งกาย
ขาสั้นเอวยืด/เสื้อคอกลม) ได้ ๑ ชิ้น
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)

๑.๑.๒ สามารถสวมเครื่องแต่งกายง่าย ๆ
(กางเกงขาสั้น เอวยืด/เสื้อคอกลม) ได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชื่อเรียกของ
เครื่องแต่งกาย คาสั่ งที่ใช้ และการปฏิบัติตามคาสั่ ง
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชื่อเรียกของ
เครื่องแต่งกาย คาสั่งที่ใช้ และการปฏิบัติตามคาสั่งใน
การลงมื อ ท ากิ จ กรรมสวมเครื่ อ งแต่ ง กายประเภท
ต่างๆ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง

๒๕
ทักษะ
ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๑ การถอดและสวมใส่เครื่อง ๑.๑.๓ สามารถถอดเครื่องแต่งกายที่มี
การดูแลสุขอนามัยส่วน แต่งกาย (ต่อ)
กระดุมหรือซิบได้ (เสื้อสวมหัวที่มีกระดุม/
บุคคล (Personal Care
กางเกงขาสัน้ มีซิบ)
and Hygiene Skills)
(ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้ส อนประเมิน ความสามารถพื้ นฐานการติดกระดุม
การใช้ซิปกับเสื้อ/กางเกง/กระโปรงของตนเอง ผู้สอน
สาธิตและให้ ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกับตนเองทีละขั้นตอน
ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ จ ริ ง ในสถานการณ์ ก ารแต่ ง ตั้ ง ที่
สัมพันธ์กับกิจกรรมประจาวัน
โดยเสริมแรงโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
๑.๑.๔ สามารถสวมเครื่องแต่งกายที่มี
ผู้ ส อนจั ด วั ส ดุ ในการฝึ ก ปฏิ บั ติ ที ล ะ ๑ อย่ า ง โดย
กระดุม ซิบ ผูก/มัดได้ (เสื้อผ่าหน้า,
พิจารณาจากพื้นฐานความสามารถของผู้เรียน
กระโปรง,กางเกง,รองเท้า,เสื้อหรือกางเกงที่
วิเคราะห์งาน และประเมินตามขั้นตอนแล้วจึง
มีเชือกผูก)
รวบขั้นตอนที่ปฏิบัติให้ทาต่อเนื่องเพิ่มขึ้น โดยใช้การ
ปรับ แต่ งพฤติ ก รรมและใช้ เทคนิ ค การฝึ ก แบบถอย
หลัง/เดินหน้า ตามสภาพของงาน
๑.๑.๕ สามารถแต่งตัวได้ตามลาดับทุก
๑) ผู้ ส อนใช้ เทคนิ ค การวิ เคราะห์ งานและประเมิ น
ขั้นตอน
ผู้เรียนตามขั้นตอนที่วิเคราะห์
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติในขั้นตอนที่ ปฏิบัติได้แล้ว
นามาจัดลาดับใหม่ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติ
ของผู้เรียนแต่ละคน แล้วจึงนาเทคนิคการสอนแบบ
เดินหน้าและถอยหลังให้ผู้เรียนปฏิบัติแต่ละขั้นตอน

๒๖
ทักษะ
ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๑ การถอดและสวมใส่เครื่อง ๑.๑.๕ สามารถแต่งตัวได้ตามลาดับทุก
การดูแลสุขอนามัยส่วน แต่งกาย (ต่อ)
ขั้นตอน (ต่อ)
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)
๑.๒ การเลือกเครื่องแต่งกาย ๑.๒.๑ สามารถเลือกเสื้อผ้าของตนจาก
ตู้เสื้อผ้า/ลิ้นชัก/ชั้นวางได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
ต่อเนื่องโดยใช้การเสริมแรง

ผู้ ส อนฝึ กให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่อ ง การรู้จัก ประเภท
ของเครื่อ งแต่งกาย รู้จักเสื้ อ ผ้ าของตัว เอง และการ
เลือกเสื้อผ้าของตนเองจากผู้อื่น รู้จักตู้เสื้อผ้า/ลิ้นชัก/
ชั้นวาง รู้ตาแหน่งที่เก็บเสื้ อผ้ าของตัว เอง รวมไปถึง
คาสั่งที่ใช้ในการทากิจกรรม และการปฏิบัติตามคาสั่ง
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) วิเคราะห์งาน
๒) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๓) กิจกรรมการสวมเครื่องแต่งกาย
หมายเหตุ กรณี เสื้ อ ผ้ า ของผู้ เรี ย นเก็ บ รวบรวมกั บ
บุคคลอื่นให้ สอนการจาแนกเสื้อผ้าที่เป็นของตนเอง
ก่อน โดยใช้การกระตุ้นเตือน การเสริมแรง
๑.๒.๒ สามารถเลือกเสื้อผ้า รองเท้าได้
๑) ผู้สอนใช้สื่อเป็นวีดีโอคลิปการจัดงานรื่นเริง และ
เหมาะสมกับกาลเทศะและโอกาสได้เช่น ไป ให้ผู้เรียนแสดงออกโดยการเต้นรา การร้องเพลง
ทางาน ไปงานเลี้ยง เป็นต้น
๒) ให้ ผู้เรียนดูภ าพสถานการณ์ ในชีวิตจริงของคนที่
ทางานในที่ต่างๆและใช้คาถามให้ผู้เรียนตอบเกี่ยวกับ

๒๗
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๒ การเลือกเครื่องแต่งกาย
การดูแลสุขอนามัยส่วน (ต่อ)
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๒.๒ สามารถเลือกเสื้อผ้า รองเท้าได้
เหมาะสมกับกาลเทศะและโอกาสได้เช่น
ไปทางาน ไปงานเลี้ยง เป็นต้น (ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
การแต่งกาย ทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
๓) จัด กิ จ กรรมงานรื่น เริงในชั้ น เรีย น/บ้ าน และให้
ผู้เรียนเลือกเครื่องแต่งกาย โดยการแนะนา
๔) ฝึกปฏิบัติซ้าในสถานการณ์ทั่วไป

๑.๒.๓ สามารถแสดงสิ่งที่เป็นความชอบ
ส่วนตัวและรับรู้สิ่งที่เป็นแฟชั่นได้

ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ ง การแต่ ง กายที่
เหมาะสมตามสมัยนิยม เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบจากภาพ
ตัว อย่าง การฝึ กให้ ผู้ เรียนบอกความชอบส่ วนตัวใน
การแต่งกาย ทดลองแต่ งกายตามที่ ช อบหรือ สนใจ
แล้วฝึ กให้ รู้จักการปรับปรุงแต่งกายให้ เหมาะสมกับ
ตนเอง โดยผู้ส อนช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถทาได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
๓) กิจกรรมการสวมเครื่องแต่งกาย
๔) กิจกรรมการประกวดเดินแฟชั่นโชว์
๕) กิจกรรมแต่งตัวตุ๊กตากระดาษ
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชื่อเรียกของ
ร้านค้า/ห้ างสรรพสิ นค้า รู้จักสินค้าที่ต้องการ และ
ราคาสินค้าเหมาะสมกับตนเอง โดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้

๑.๒.๔ สามารถหาร้าน/ห้างสรรพสินค้า
ที่จาหน่ายเครื่องแต่งกายได้

๒๘
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๒ การเลือกเครื่องแต่งกาย
การดูแลสุขอนามัยส่วน (ต่อ)
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๒.๔ สามารถหาร้าน/ห้างสรรพสินค้า
ที่จาหน่ายเครื่องแต่งกายได้ (ต่อ)

๑.๒.๕ สามารถเลือกเครื่องแต่งกายที่
เหมาะสมกับตนเองในร้านค้าได้

๑.๒.๖ สามารถซื้อเครื่องแต่งกายจาก
ร้านค้าได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
๑) นาผู้เรียนไปตลาด/ร้านจาหน่ายเครื่อง แต่งกาย
เพื่อแนะนาสภาพแวดล้อมจริง
๒) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามขั้นตอน
๓) จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองในการให้ผู้เรียนได้ฝึก
เลือกร้านและสอบถามหาร้าน
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของขนาด สี แบบ
และประเภท ของเครื่ อ งแต่ ง กายให้ เหมาะสมกั บ
ตนเอง โดยผู้ส อนช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถทาได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) นาผู้เรียนไปตลาด/ร้านจาหน่ายเครื่อง แต่งกาย
เพื่อแนะนาสภาพแวดล้อมจริง
๒) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามขั้นตอน
๓) จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองในการให้ผู้เรียนได้ฝึก
เลือกร้านและสอบถามหาร้าน
๔) ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ลื อ กเสื้ อ กางเกง กระโปรงใน
สถานศึกษา
๕) ให้ผู้เรียนได้เลือกที่ร้านค้า
ผู้ส อนฝึ กให้ ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่อง การซื้อเครื่องแต่ง
กายจากร้ า นค้ า ให้ เหมาะสมกั บ ตนเอง โดยผู้ ส อน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้

๒๙
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๒ การเลือกเครื่องแต่งกาย
การดูแลสุขอนามัยส่วน (ต่อ)
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๒.๖ สามารถซื้อเครื่องแต่งกายจาก
ร้านค้าได้ (ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
๑) นาผู้ เรียนไปตลาด/ร้านค้าจาหน่ ายเครื่อง แต่ ง
กาย เพื่อแนะนาสภาพแวดล้อมจริง
๒) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามขั้นตอน
๓) จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองในการให้ผู้เรียนได้ฝึก
ซื้อเครื่องแต่งกายจากร้านค้า
๔) ให้ผู้เรียนได้เลือกซื้อเครื่องแต่งกายในร้านค้า
๑.๓ การใช้ห้องน้าในที่อยู่อาศัย ๑.๓.๑ สามารถรับรู้เมื่อใดที่จะต้องเข้าห้อง ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักช่วงเวลาใน
ส้วมได้
การเข้าห้องส้วมในการขับถ่าย โดยผู้ส อนช่วยเหลื อ
จนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติโดยใช้การกระตุ้นเตือน การปรับแต่ง
พฤติกรรมในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
๑.๓.๒ สามารถรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้า ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชื่อเรียกของ
ในบ้านได้
อุป กรณ์ ต่างๆในห้ อ งน้ าในบ้ าน และประโยชน์ ของ
อุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะชนิ ด โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรีย น
สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายและสาธิต การใช้สื่ออุปกรณ์ ต่างๆใน
ห้ อ งน้ าในบ้ า นของจริ ง ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รู้ จั ก ชื่ อ และ
ประโยชน์ของอุปกรณ์แต่ละชนิด

๓๐
ทักษะ
ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๓ การใช้ห้องน้าในที่อยู่อาศัย ๑.๓.๒ สามารถรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้า
การดูแลสุขอนามัยส่วน (ต่อ)
ในบ้านได้
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)
๑.๓.๓ สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้า
ในบ้านได้ด้วยตนเอง

๑.๓.๔ สามารถกดชักโครก/ราดน้าได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
๒) กิจกรรมการจับคู่ชื่ออุ ปกรณ์ ต่างๆ ในห้ องน้าใน
บ้าน ตามสภาพความเป็นอยู่จริงของผู้เรียน
๓.นาผู้เรียนไปห้องน้าเพื่อแนะนาสภาพแวดล้อมจริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การใช้ อุปกรณ์ต่างๆ
ในห้องน้าให้เหมาะสมประเภทการใช้งาน โดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชักโครก/โถ
ส้ ว ม รู้ จั ก ที่ ก ดชั ก โครก/ขั น น้ า รู้ จั ก วิ ธี ก ดที่ ก ดชั ก
โครก/ตั ก น้ าด้ ว ยขั น น้ าแล้ ว ราดน้ าจนสะอาด โดย
ผู้ส อนช่ว ยเหลือจนผู้ เรียนสามารถทาได้ด้ว ยตนเอง
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

๓๑
ทักษะ
ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๓ การใช้ห้องน้าในที่อยู่อาศัย ๑.๓.๕ สามารถแต่งตัวให้เรียบร้อยหลังการ
การดูแลสุขอนามัยส่วน (ต่อ)
ขับถ่ายได้
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ ง การแต่ ง กาย
หลังจากการขับถ่าย การสารวจตนเองหลังการขับถ่าย
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๑.๓.๖ เมื่อใช้ห้องน้าแล้วสามารถทาให้
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การกดชักโครก/ตัก
สะอาดเพื่อผู้อื่นมาใช้ต่อได้ (การล้าง การห่อ น้าด้วยขันน้าแล้วราดน้าจนโถส้วมสะอาดการสารวจ
ผ้าอนามัย การใช้กระดาษชาระ)
ความเรียบร้อยของบริเวณภายในห้องน้าหลังการใช้
ห้ องน้าและการท าความสะอาดห้ องน้าที่ ตนเองเข้า
หรือการห่อและทิ้งผ้าอนามัยลงในถังขยะ ในกรณี ที่
เป็นผู้หญิง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทา
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๕) กิ จ กรรมการล้ า ง การห่ อ ผ้ า อนามั ย การใช้
กระดาษชาระ

๓๒
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๔ การใช้ห้องน้าในที่
การดูแลสุขอนามัยส่วน สาธารณะ
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๔.๑ รับรู้เมื่อใดที่จะต้องเข้าห้องน้าในที่
สาธารณะ

๑.๔.๒ รูจ้ ักป้ายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับการใช้
ห้องน้าสาธารณะ

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักช่วงเวลาใน
การเข้าห้ องน้ าที่ส าธารณะ โดยผู้ ส อนช่ว ยเหลื อจน
ผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ กิ จ กรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่อ ง รู้จั ก บอกชื่ อ และ
แยกแยะป้ายห้องน้า เช่น ป้ายทางไปห้องน้า ห้องน้า
ผู้ห ญิ งหรือห้ องน้าผู้ช าย ป้ ายห้ องน้าคนพิ การ ป้าย
ห้ อ งน้ าสาธารณะที่ ต นเองต้ อ งเข้ า ใช้ โดยผู้ ส อน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) กิ จ กรรมการจั บ คู่ แ ละการแยกแยะป้ า ยให้
เหมาะสมกับการใช้
๓) กิจกรรมการฝึกสังเกตป้ายห้องน้าในที่สาธารณะ
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๖) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

๓๓
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๔ การใช้ห้องน้าในที่
การดูแลสุขอนามัยส่วน สาธารณะ (ต่อ)
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๔.๓ รับรูว้ ่าห้องน้าสาธารณะอยู่บริเวณ
ไหน

๑.๔.๔ รู้ความแตกต่างระหว่างห้องน้า
สาธารณะ ชาย หรือ หญิง

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ตาแหน่งที่ตั้งห้องน้า
สาธารณะในชี วิ ต ประจ าวั น ในชุ ม ชน เช่ น ห้ อ งน้ า
ภายในวัด ห้องน้าในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ขภาพต าบล ห้ องน้าในโรงเรียน (ขึ้ นอยู่กับ บริบ ท
ของผู้เรียนแต่ละคน) ชีวิตประจาวันนอกชุมชน เช่น
ห้องน้าภายในโรงพยาบาล ห้องน้าในห้างสรรพสินค้า
ห้ อ งน้ าในสถานีต ารวจ เป็ นต้ น ในสถานการณ์ จริง
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เ รี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒ ) น า ผู้ เรี ย น ไป ส ถ า น ที่ จ ริ ง เพื่ อ แ น ะ น า
สภาพแวดล้อมจริง
๓) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามขั้นตอน
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นโดยชี้ ใ ห้ เห็ น ถึ ง ความแตกต่ า ง
ระหว่างห้องน้าชายหรือหญิงในการ ดูจากสถานที่จริง
ที่หลากหลายในแต่ละสถานที่ โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ กิ จ กรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) กิจกรรมฝึกสังเกตห้องน้าในที่สาธารณะ
๓) กิจกรรมบอกความแตกต่างในภาพ
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง

๓๔
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๔ การใช้ห้องน้าในที่
การดูแลสุขอนามัยส่วน สาธารณะ (ต่อ)
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๔.๔ รู้ความแตกต่างระหว่างห้องน้า
สาธารณะ ชาย หรือ หญิง (ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

๑.๔.๕ สามารถใช้ห้องน้าสาธารณะได้ด้วย
ตนเอง

ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ ง การเข้ า ห้ อ งน้ า
สาธารณะได้ ด้ ว ยตนเอง โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จน
ผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ กิ จ กรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๕) กิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การกดชักโครก/ราด
น้าและแต่งตัวให้ เรียบร้อยในห้องน้าสาธารณะ โดย
ผู้ส อนช่ว ยเหลือจนผู้ เรียนสามารถทาได้ด้ว ยตนเอง
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

๑.๔.๖ สามารถกดชักโครก/ราดน้าและ
แต่งตัวให้เรียบร้อยในห้องน้าสาธารณะ

๓๕
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๔ การใช้ห้องน้าในที่
การดูแลสุขอนามัยส่วน สาธารณะ (ต่อ)
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๔.๖ สามารถกดชักโครก/ราดน้าและ
แต่งตัวให้เรียบร้อยในห้องน้าสาธารณะ
(ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
๕) กิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่

๑.๔.๗ เมื่อใช้ห้องน้าสาธารณะแล้วสามารถ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การทาความสะอาด
ทาให้สะอาดเพื่อผู้อื่นมาใช้ต่อได้ (การล้าง ห้ อ งน้ าหลั ง การใช้ ง าน ในห้ อ งน้ าสาธารณะ การ
การห่อผ้าอนามัย การใช้กระดาษชาระ)
สารวจความเรียบร้อยของบริเวณภายในห้องน้าหลัง
การใช้ห้องน้าและการทาความสะอาดห้องน้าที่ตนเอง
เข้าหรือการห่อและทิ้งผ้าอนามัยลงในถังขยะ ในกรณี
ที่เป็นผู้หญิง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทา
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๕) กิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่
๑.๔.๘ สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้า ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติ เรื่อง การใช้อุปกรณ์ต่างๆ
สาธารณะได้ถูกต้อง
ในห้องน้าสาธารณะได้ถูกต้อง เช่น ประตูทางเข้า อ่าง
ล้ างมื อ ก๊ อ กน้ า กล่ อ งกระดาษช าระ สบู่ เหลว โถ
ปัสสาวะ ปุ่มกดต่างๆ ฯลฯ โดยผู้ ส อนช่ว ยเหลื อจน
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม

๓๖
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๔ การใช้ห้องน้าในที่
การดูแลสุขอนามัยส่วน สาธารณะ (ต่อ)
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๔.๘ สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้า
สาธารณะได้ถูกต้อง (ต่อ)

๑.๕ อนามัยส่วนบุคคล

๑.๕.๑ สามารถล้างมือ ล้างหน้าเมื่อจาเป็น
หรือหลังใช้ห้องน้า ก่อนหรือหลังการ
รับประทานอาหาร

๑.๕.๒ สามารถอาบน้าและเมื่อมีกลิ่นกาย
สามารถใช้ยาระงับกลิ่นกายได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) การสาธิต
๓) กิ จ กรรมฝึ ก การจั บ คู่ ห น้ าที่ แ ละการใช้ งานของ
อุปกรณ์ต่างๆ
๔) กิจกรรมแยกแยะอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้า
๕) การแสดงบทบาทสมมุติ
๖) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๗) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๘) กิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนล้างมือ ล้างหน้า เมื่อจาเป็น หรือ
หลั งใช้ห้ องน้า ก่อนหรือหลั งการรับประทานอาหาร
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นอาบน้ า และฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นส ารวจ
กลิ่นกายของตนเองและกลิ่นกายของเพื่อ หากมีกลิ่น
กาย ฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นใช้ ย าระงั บ กลิ่ น กาย โดยผู้ ส อน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้

๓๗
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๕ อนามัยส่วนบุคคล (ต่อ)
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๕.๒ สามารถอาบน้าและเมื่อมีกลิ่นกาย
สามารถใช้ยาระงับกลิ่นกายได้ (ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) กิจกรรมการเล่นเกมตอบคาถาม
๕) กิจกรรมสารวจตนเองและเพื่อน

๑.๕.๓ สามารถแปรงฟันและทาความ
สะอาดฟันได้อย่างถูกต้อง

ผู้ ส อนฝึ กให้ ผู้ เรีย นแปรงฟั น และท าความสะอาดได้
อย่ า งอย่ า งถู ก ต้ อ ง โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย น
สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายวิธีการ
๒) การสาธิต
๓) การวิเคราะห์งาน
๔) การฝึกปฏิบัติกับโมเดล
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๖) การเสริมแรง
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ ง การรู้ ว่ า ผมของ
ตนเองหรื อ ของเพื่ อ นสกปรก รู้ จั ก ช่ ว งเวลาความ
เหมาะสมในการสระผม รู้จักอุปกรณ์และวิธีการใช้งาน
สามารถแยกแยะแชมพูสระผมหรือครีมนวดผมและ
ประโยชน์ของการใช้งาน ฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนสระผม
ได้อย่างถูกต้อง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ

๑.๕.๔ สามารถสระผมได้อย่างถูกต้อง

๓๘
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๕ อนามัยส่วนบุคคล (ต่อ)
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑.๕.๔ สามารถสระผมได้อย่างถูกต้อง (ต่อ) ทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายวิธีการ และประโยชน์ของการใช้งาน
ของแชมพูสระผมหรือครีมนวด
๒) การสาธิตวิธีการสระผม
๓) การวิเคราะห์งาน
๔) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๖) การเสริมแรง
๗) เกมคัดแยกขวดแชมพู ครีมนวด
๘) กิจกรรมสารวจตนเองและเพื่อน
๑.๕.๕ สามารถเปลี่ยนชุดชั้นในและถุงเท้า ผู้ ส อนฝึ กให้ ผู้ เรีย น เปลี่ ย นชุด ชั้ น ในและถุงเท้ าเป็ น
เป็นประจา
ประจาโดยผู้ ส อนช่ว ยเหลื อจนผู้ เรียนสามารถทาได้
ด้วยตนเอง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทา
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) วิเคราะห์งาน
๒) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๓) กิจกรรมการเปลี่ยนชุดชั้นในและถุงเท้า
๔) การเสริมแรง
๑.๕.๖ สามารถเปลี่ยนผ้าอนามัยเมื่อมี
ผู้ ส อน ฝึ กให้ ผู้ เรี ย น การสั ง เก ต ตน เองเมื่ อ มี
ประจาเดือนได้อย่างเหมาะสม
ประจาเดือนใช้ผ้าอนามัยเมื่อตนเองมีประจาเดือน
อย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม การดู แ ลตนเองเมื่ อ มี
ประจาเดือน โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ

๓๙
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๕ อนามัยส่วนบุคคล (ต่อ)
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๕.๖ สามารถเปลี่ยนผ้าอนามัยเมื่อมี
ประจาเดือนได้อย่างเหมาะสม (ต่อ)

๑.๕.๗ สามารถกาจัดหนวดและเครา ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม

แนวทางการจัดกิจกรรม
ทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิ บ ายวิ ธี ก าร และประโยชน์ ข องการใส่
ผ้าอนามัยและเปลี่ยนผ้าอนามัย
๒) การสาธิตวิธีการใส่ผ้าอนามัย
๓) การวิเคราะห์งาน
๔) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ผู้ ส อนฝึ กให้ ผู้ เรีย น สั งเกตตนเองเมื่อ มี ห นวดและ
เครา การใช้มีดโกนหนวดเมื่อตนเอง มีห นวดและ
เครา อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยผู้ส อนช่วยเหลื อ
จนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การอธิบ ายวิธีก าร และประโยชน์ ของการก าจั ด
หนวดและเครา
๒) การสาธิต
๓) การวิเคราะห์งาน
๔) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๖) การเสริมแรง

๔๐
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การดูแลตนเองและ ๑.๖ การปฏิบัติตนและดูแล
การดูแลสุขอนามัยส่วน บุคลิกภาพ
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๖.๑ สามารถตัดเล็บทาความสะอาดเล็บ
มือเล็บเท้า (ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนการสังเกตตนเองเมื่อมีเล็บยาว ใช้
กรรไกรตั ด เล็ บ เมื่ อ ตนเองเล็ บ ยาว อย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทา
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายวิธีการ และประโยชน์ของการตัดเล็บ
๒) การสาธิต
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
๑.๖.๒ สามารถสั่งน้ามูกและใช้ผ้าเช็ดหน้า/ ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นสั่ ง น้ ามู ก และใช้ ผ้ า เช็ ด หน้ า /
กระดาษเช็ดหน้าทาความสะอาด
กระดาษเช็ดหน้าทาความสะอาดโดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้เรียนสามารถท าได้ด้ว ยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) กิ จกรรมการสอนผ่ านสื่ อ เทคโนโลยี เช่ น วี ดี โอ
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
๒) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) กิจกรรมนิทานเล่าเรื่องสอนการดูแลตนเอง
๑.๖.๓ สามารถหวีผม หรือ มัดผมให้
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การหวีผม หรือ มัด
เรียบร้อย
ผมให้เรียบร้อย โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) ผู้สอนใช้สื่อการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น วีดีโอ
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

๔๑
ทักษะ
๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills)
(ต่อ)
๒. การเคลื่อนย้าย
ตนเองในบ้าน
(Functional Mobility
Skills)

ทักษะย่อย
๑.๖ การปฏิบัติตนและดูแล
บุคลิกภาพ (ต่อ)

๒.๑ การเคลื่อนย้ายตนเองใน
บ้าน

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๖.๓ สามารถหวีผม หรือ มัดผมให้
เรียบร้อย (ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
๒) กิจกรรมนิทานเล่าเรื่องสอนการดูแลตนเอง
๓) การวิเคราะห์งาน
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๖) การเสริมแรง
๒.๑.๑ สามารถเคลื่อนย้ายตนเองจากที่หนึ่ง ผู้สอนประเมินความสามารถพื้นฐานการเคลื่อนย้าย
ไปยังอีกที่หนึ่งได้
ตนเองจากที่ ห นึ่ ง ไปยั ง อี ก ที่ ห นึ่ ง การฝึ ก สร้ า ง
ความคุ้ น เคย รู้ จั ก วิ ธี ก าร จนสามารถเคลื่ อ นย้ า ย
ตนเองจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต
๒) การวิเคราะห์งาน
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๕) การเสริมแรง
๒.๑.๒ สามารถรู้จักสถานที่ ต่างๆ ภายใน ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ป ฏิ บั ติ ในเรื่ อ ง การฝึ ก ให้
บ้านได้
ผู้เรียนรู้จัก บอกและไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในบ้าน
ได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) กิจกรรมการฝึกสังเกตสถานที่ต่างๆ ภายในบ้านได้

๔๒
ทักษะ
๒. การเคลื่อนย้าย
ตนเองในบ้าน
(Functional Mobility
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๑ การเคลื่อนย้ายตนเองใน
บ้าน (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๒.๑.๒ สามารถรู้จักสถานที่ ต่างๆ ภายใน
บ้านได้ (ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
๓) การแสดงบทบาทสมมุติ
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

๒.๑.๓ สามารถรู้จักการใช้ประโยชน์จาก
สถานที่ หรืออุปกรณ์ได้

ผู้ ส อนฝึ ก ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ ง การรู้ จั ก การจั บ คู่
สถานที่ห รือ อุปกรณ์ และบอกการใช้ประโยชน์จาก
สถานที่ หรืออุปกรณ์ได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๕) เกมจั บ คู่ ส ถานที่ ห รื อ อุ ป กรณ์ เช่ น ค าศั พ ท์ กั บ
รูปภาพ, คาศัพท์กับของจริง
ผู้ส อนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักวิธีการ และ
สามารถเคลื่อนย้ายตนเองไปยังที่ต่างๆ ภายในบ้านได้
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง

๒.๑.๔ สามารถเคลื่อนย้ายตนเองไปยังที่
ต่างๆ ภายในบ้านได้ตามความต้องการ

๔๓
ทักษะ
ทักษะย่อย
๓. การดูแลสุขภาพและ ๓.๑ การดูแลและการป้องกัน
ความปลอดภัยใน
สุขภาพ
ชีวิตประจาวัน (Health
and Safety Skills)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๓.๑.๑ สามารถดูแลรักษาและป้องกัน
สุขภาพ

๓.๑.๒ สามารถรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง วิธีการดูแลสุขภาพ
ขั้นตอน หลักการในการดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพ
โดยผู้ ส อนช่ว ยเหลื อ ผู้ เรียนจนผู้ เรีย นสามารถทาได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมต่อไปนี้
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) การสาธิต
๓) กิจกรรมการดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพ
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๖) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการ
รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยผู้สอนช่วยเหลือ
ผู้ เรี ย นจนผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมต่อไปนี้
๑) การสาธิตการดูแลความสะอาดร่างกายครั้งละ ๑
กิจกรรม
๒) เลือกกิจกรรมและปฏิบัติตาม
๓) กิจกรรมการดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพ
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๖) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

๔๔
ทักษะ
ทักษะย่อย
๓. การดูแลสุขภาพและ ๓.๑ การดูแลและการป้องกัน
ความปลอดภัยใน
สุขภาพ (ต่อ)
ชีวิตประจาวัน (Health
and Safety Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๓.๑.๓ สามารถออกกาลังกายได้

๓.๑.๔ สามารถรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การออกกาลังกาย
บอกชนิดของกีฬา อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกกาลังกาย
วิธีการ และขั้นตอนในการออกกาลังกาย โดยผู้สอน
ช่วยเหลือผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
โดยใช้กิจกรรมต่อไปนี้
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) การสาธิต
๓) กิจกรรมการออกกาลังกาย
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ผู้ ส อนฝึ กให้ ผู้ เรียนปฏิ บั ติในเรื่องการบอกชนิ ด ของ
อาหาร ประเภทของอาหาร อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ใ นการ
รับประทานอาหาร ประโยชน์ของอาหาร โดยผู้สอน
ช่วยเหลือผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
โดยใช้กิจกรรมการที่ใช้สื่อของจริงและให้เลือกต่อไปนี้
๑) การใช้สื่อของจริงและให้เลือก
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การปฏิบัติสถานการณ์จาลอง
๔) การปฏิบัติสถานการณ์จริง
๕) กิจกรรมการบอกและการจัดประเภทของอาหาร
๖)กิจกรรมบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
๗) กิจกรรมประโยชน์ของอาหาร

๔๕
ทักษะ
ทักษะย่อย
๓. การดูแลสุขภาพและ ๓.๑ การดูแลและการป้องกัน
ความปลอดภัยใน
สุขภาพ (ต่อ)
ชีวิตประจาวัน (Health
and Safety Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๓.๑.๕ สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้น

๓.๑.๖ สามารถระมัดระวังเรื่องน้าหนัก

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน สังเกตตนเองเมื่อเสื้อผ้าที่เปียก
ชื้ น และเปลี่ ย นเสื้ อ ผ้ า ที่ เ ปี ย กชื้ น โดยผู้ ส อน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายประโยชน์ของการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียก
ชื้น
๒) การวิเคราะห์งาน
๓) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ ใ น เรื่ อ งรู้ จั ก วิ ธี ก าร
ระมัดระวังเรื่องน้าหนัก ทั้งน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ และ
มากกว่าเกณฑ์ โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียน
จนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ต่อไปนี้
๑) การอธิ บ ายประโยชน์ ข องการระมั ด ระวั ง เรื่ อ ง
น้าหนักและยกตัวอย่าง
๒) กิจกรรมการออกกาลังกาย
๓) กิจกรรมการควบคุมอาหาร รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์

๔๖
ทักษะ
ทักษะย่อย
๓. การดูแลสุขภาพและ ๓.๑ การดูแลและการป้องกัน
ความปลอดภัยใน
สุขภาพ (ต่อ)
ชีวิตประจาวัน (Health
and Safety Skills)
(ต่อ)

๓.๒ การปฐมพยาบาล

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๓.๑.๗ สามารถรักษาความอบอุ่นของ
ร่างกายและหลีกเลี่ยงที่ทาให้ไม่สบาย

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ งรู้จั ก วิ ธี ก ารรั ก ษา
ความอบอุ่นของร่างกายและหลีกเลี่ยงที่ทาให้ไม่สบาย
เช่น การใส่เสื้อแขนยาวในฤดูหนาว การกางร่มหรือ
ใส่ เสื้ อ กั น ฝนเมื่ อ ฝนตก โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ และ
กระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเองโดย
ใช้กิจกรรมต่อไปนี้
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ
๒) การปฏิบัติสถานการณ์จาลอง
๓) การปฏิบัติสถานการณ์จริง
๓.๒.๑ สามารถแสดงการรับรู้คาเตือนที่บอก ผู้สอนฝึกให้ ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จัก แยกแยะ คา
อันตรายและคาเตือนในการออกกาลังกาย เตือน คาสั่งที่บอกอันตรายและคาเตือนในการออก
กาลังกาย โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจน
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเองโดยแยกสอนครั้งละ
งานโดยการวิเคราะห์งานต่อไปนี้
๑) จับคู่ภาพกับคาเตือน
๒) ฝึกปฏิบัติตามคาเตือนในสถานการณ์จริง
๓.๒.๒ สามารถแสดงการรับรู้ สัญลักษณ์ที่ ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ในเรื่อ งรู้จั ก สถานที่ รั บ รู้
บอกอันตรายและคาเตือนในการออก
แยกแยะสัญลักษณ์ที่บอกอันตรายและคาเตือนในการ
กาลังกาย
ออกก าลั ง กาย โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ และกระตุ้ น
ผู้เรียนจนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้ว ยตนเอง โดยแยก
สอนครั้งละงานโดยการวิเคราะห์งานต่อไปนี้
๑) จับคู่ภาพกับคาเตือน

๔๗
ทักษะ
ทักษะย่อย
๓. การดูแลสุขภาพและ ๓.๒ การปฐมพยาบาล (ต่อ)
ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน (Health
and Safety Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๓.๒.๒ สามารถแสดงการรับรู้ สัญลักษณ์ที่
บอกอันตรายและคาเตือนในการออก
กาลังกาย (ต่อ)
๓.๒.๓ สามารถรู้วิธีการขอความช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสมในเรื่องฉุกเฉินจากหน่วย
ดับเพลิง ตารวจ รถพยาบาล

แนวทางการจัดกิจกรรม
๒) ฝึกปฏิบัติตามคาเตือนในสถานการจริง

ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่อ งรู้จั ก สถานที่ และ
วิธีการขอความช่วยเหลื อที่เหมาะสมในเรื่องฉุกเฉิน
หน่ ว ยดั บ เพลิ ง ต ารวจ รถพยาบาล โดยผู้ ส อน
ช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้
ด้วยตนเอง โดยแยกสอนครั้งละงาน โดยการวิเคราะห์
งานต่อไปนี้
๑. จับคู่ภาพกับสถานการณ์
๒. ฝึกปฏิบัติการขอความช่วยเหลือในสถานการณ์จริง
๓.๒.๔ สามารถรักษาแผลถลอก หรือการ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักอุปกรณ์ในการ
บาดเจ็บเล็กน้อย การเจ็บป่วยเล็กน้อย มีด ปฐมพยาบาล วิธีใช้ยา และวิธีการรักษา แผลถลอก
บาด ปวดหัวและน้าร้อนลวกได้
หรือการบาดเจ็บเล็กน้อย การเจ็บป่วยเล็กน้อย มีด
บาด ปวดหัวและน้าร้อนลวก โดยผู้สอนช่วยเหลือและ
กระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดย
แยกสอนครั้งละงาน โดยการวิเคราะห์งานต่อไปนี้
๑. จับคู่ภาพกับสถานการณ์
๒. ฝึกปฏิบัติการขอความช่วยเหลือในสถานการณ์จริง

๔๘
ทักษะ
ทักษะย่อย
๓. การดูแลสุขภาพและ ๓.๒ การปฐมพยาบาล (ต่อ)
ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน (Health
and Safety Skills)
(ต่อ)

๓.๓ การแพ้อาหาร หรือแพ้ยา

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๓.๒.๕ สามารถเสาะหาความช่วยเหลือ
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักโรงพยาบาล
ทางการการแพทย์เมื่อต้องการ แยกแยะยา สถานพยาบาล ร้านขายยาเสาะหาความช่วยเหลื อ
กับขนมและใช้ยาที่เชื่อถือได้
ทางการการแพทย์ เมื่อต้องการ แยกแยะยากับขนม
และใช้ยาที่เชื่อถือได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้น
ผู้ เรี ย นจนผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ยตนเองโดยใช้
กิจกรรมต่อไปนี้
๑) การอธิบายและสาธิต
๒) การเลือกและปฏิบัติในแต่ละสถานการณ์
๓) การแสดงบทบาทสมมุติ
๔) การวิเคราะห์งาน
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๖) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๗) กิจกรรมบอกหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินโดยใช้สื่อ
๘) การศึกษาจากสื่อของจริงและปฏิบัติ
๓.๓.๑ สามารถรับรู้ หลีกเลี่ยงอาหารที่
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักอาหารประเภท
ตนเองแพ้ได้
ของอาหาร ประโยชน์ของอาหาร
เพื่ อ รั บ รู้ แ ละหลี ก เลี่ ย งอาหารที่ ต นเองแพ้ ได้ โดย
ผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรมต่อไปนี้
๑) การอธิบายและสาธิต
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง

๔๙
ทักษะ
ทักษะย่อย
๓. การดูแลสุขภาพและ ๓.๓ การแพ้อาหาร หรือแพ้ยา
ความปลอดภัยใน
(ต่อ)
ชีวิตประจาวัน (Health
and Safety Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๓.๓.๑ สามารถรับรู้ หลีกเลี่ยงอาหารที่
ตนเองแพ้ได้ (ต่อ)

๓.๓.๒ รับรู้ หลีกเลี่ยงยาที่ตนเองแพ้ได้
สามารถบอกแพทย์/เจ้าหน้าที่ได้ว่าตนเอง
แพ้ยาอะไร เช่น พกบัตรติดตัวไว้ เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๕) กิจกรรมบอกอาหารที่ตนเองแพ้

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักยาประเภทของ
ยา ประโยชน์ของยาเพื่อรับรู้และหลีกเลี่ยงยาที่ตนเอง
แพ้ บอกแพทย์/เจ้าหน้าที่ได้ว่าตนเองแพ้ยาอะไร ได้
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ และกระตุ้ น ผู้ เรี ย นจนผู้ เรี ย น
สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมต่อไปนี้
๑) การอธิบายและสาธิต
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๕) กิจกรรมบอกยาที่ตนเองแพ้
๓.๓.๓ ให้ความร่วมมือในการรับประทานยา ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องให้ ความร่วมมือใน
ที่จาเป็นต้องใช้ประจาวัน
การรับ ประทานยาที่ จาเป็ น ต้ อ งใช้ ป ระจ าวั น โดย
ผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเอง
๑) การอธิบายและสาธิต
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง

๕๐
ทักษะ
ทักษะย่อย
๓. การดูแลสุขภาพและ ๓.๓ การแพ้อาหาร หรือแพ้ยา
ความปลอดภัยใน
(ต่อ)
ชีวิตประจาวัน (Health
and Safety Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๓.๓.๓ ให้ความร่วมมือในการรับประทานยา ๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ที่จาเป็นต้องใช้ประจาวัน (ต่อ)

๓.๓.๔ หยิบยาที่ต้องใช้เป็นประจาจากที่
เก็บได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักชนิดของยาโดย
กาหนดให้ เลื อกจากสี ,ภาชนะบรรจุยาจากตัว เลื อ ก
๑,๒,๓ และสามารถหยิบยาที่ต้องใช้เป็นประจาจากที่
เก็บ ได้ อย่ างถูก ต้อ งด้ ว ยตนเองโดยผู้ ส อนช่ว ยเหลื อ
และกระตุน้ ผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การอธิบายและสาธิต
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๓.๓.๕ จัดเก็บยาที่จาเป็นต้องใช้ประจาให้ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักวิธีการจัดเก็บยา
ให้อยู่ในที่เก็บที่ปลอดภัย และดูวันหมดอายุ ที่ จาเป็ น ต้ องใช้ ป ระจ าให้ ให้ อยู่ ในที่ เก็บ ที่ ป ลอดภั ย
ได้
หลังจากการใช้แล้ว โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้น
ผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

๕๑
ทักษะ
ทักษะย่อย
๓. การดูแลสุขภาพและ ๓.๓ การแพ้อาหาร หรือแพ้ยา
ความปลอดภัยใน
(ต่อ)
ชีวิตประจาวัน (Health
and Safety Skills)
(ต่อ)
๔. ทักษะการทางาน
๔.๑ การดูแลเสื้อผ้า
บ้าน (Home Living
Skills)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๓.๓.๕ จัดเก็บยาที่จาเป็นต้องใช้ประจาให้ ๕) กิจกรรมดูวันหมดอายุของยา
ให้อยู่ในที่เก็บที่ปลอดภัย และดูวันหมดอายุ
ได้ (ต่อ)
๔.๑.๑ สามารถแขวนเสื้อผ้าได้ถูกต้อง

๔.๑.๒ สามารถพับเสื้อผ้าได้ถูกต้อง

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการแขวนเสื้อผ้า
ได้ ถู ก ต้ อ งเช่ น เสื้ อ คอกลมเสื้ อ ผ่ า หน้ า กางเกง
กระโปรง เป็ น ต้ น โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย น
สามารถทาได้ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริงโดยใช้เทคนิคการสาธิต
การตะล่อมกล่อมเกลาและการเสริมแรง
๒) การสาธิต
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ งการพั บ เสื้ อ ผ้ า ได้
ถูกต้องเช่น เสื้อคอกลม เสื้อผ่าหน้า กางเกง กระโปรง
เป็นต้นโดยผู้ สอนช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถทาได้
ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริงโดยใช้เทคนิคการสาธิต
การตะล่อมกล่อมเกลาและการเสริมแรง
๒) การสาธิต
หมายเหตุ ก รณี เสื้ อ ผ้ า ของผู้ เรี ย นเก็ บ รวบรวมกั บ
บุคคลอื่น ให้สอนการจาแนกเสื้อผ้าที่เป็นของตนเอง
ก่อน โดยใช้การกระตุ้นเตือน การเสริมแรง

๕๒
ทักษะ
๔. ทักษะการทางาน
บ้าน (Home Living
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๑ การดูแลเสื้อผ้า (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๑.๓ สามารถจัดหมวดหมู่ (ในตู้เสื้อผ้า)
ได้ถูกต้อง

๔.๑.๔ สามารถเลือกเสื้อผ้าสกปรก/
จาเป็นต้องซักหรือซักแห้ง

๔.๑.๕ สามารถซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าได้
ถูกต้อง

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในการจั ด หมวดหมู่ (ในตู้
เสื้อผ้า)ได้ถูกต้องเช่น เสื้อคอกลม เสื้อผ้าหน้า กางเกง
กระโปรงเป็ น ต้ น โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เ รี ย น
สามารถทาได้ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริงโดยใช้เทคนิคการสาธิต
การตะล่อมกล่อมเกลาและการเสริมแรง
๒) การสาธิต
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการเลือกเสื้อผ้า
สกปรก/จ าเป็ น ต้ อ งซั ก หรื อ ซั ก แห้ ง ได้ โดยผู้ ส อน
ช่วยเหลือจนผู้ เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเองโดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต
๒) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ย
ตนเองโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริงโดยใช้เทคนิคการสาธิต
การตะล่อมกล่อมเกลาและการเสริมแรง
๒) การสาธิต

๕๓
ทักษะ
๔. ทักษะการทางาน
บ้าน (Home Living
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๑ การดูแลเสื้อผ้า (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๑.๖ สามารถรีดเสื้อผ้าที่ไม่ซับซ้อนได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการรีดเสื้อผ้าที่
ไม่ซับซ้อนได้เช่น เสื้อคอกลม กางเกง กระโปรง โดย
ผู้ส อนช่ว ยเหลือจนผู้ เรียนสามารถทาได้ด้ว ยตนเอง
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริงโดยใช้เทคนิคการสาธิต
การตะล่อมกล่อมเกลาและการเสริมแรง
๒) การสาธิต
๔.๑.๗ สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าแบบง่าย ได้ ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่อ งของการซ่อ มแซม
ถูกต้องเช่น ติดกระดุม สอยเสื้อ เป็นต้น
เสื้ อ ผ้ าแบบ ง่า ย เช่ น ติ ด กระดุ ม สอยเสื้ อ เป็ น ต้ น
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริงโดยใช้เทคนิคการสาธิต
การตะล่อมกล่อมเกลาและการเสริมแรง
๒) การสาธิต
๔.๑.๘ สามารถทาความสะอาดหรือขัด
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ งของการท าความ
รองเท้าได้ถูกต้อง
สะอาดหรื อ ขั ด รองเท้ า เช่ น เป็ น ต้ น โดยผู้ ส อน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) วิเคราะห์งาน
๒) ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จริงโดยใช้เทคนิ คการสาธิต
การตะล่อมกล่อมเกลาและการเสริมแรง

๕๔
ทักษะ
๔. ทักษะการทางาน
บ้าน (Home Living
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๒ การเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๒.๑ สามารถชงเครื่องดื่มร้อนได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการชงเครื่องดื่ม
ร้อนเช่น นม โอวัลตินเป็นต้น โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ กิ จ กรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
๔.๒.๒ สามารถเปิดกระป๋อง เปิดถุง หรือ
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการเปิดกระป๋อง
ขวดได้แล้วเทส่วนผสมต่างๆ เข้าด้วยกันได้ เปิดถุง หรือขวด แล้ วเทส่ วนผสมต่างๆ เข้าด้ว ยกัน
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน ให้แยกแต่ละงานและประเมิน
พื้นฐาน
๒) การฝึกปฏิบัติแต่ละงานในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
๔.๒.๓ สามารถเตรียมผักต่างๆ สาหรับการ ผู้ ส อนฝึ กให้ ผู้ เรียนปฏิ บัติ ในเรื่อ งของการเตรียมผั ก
ประกอบ อาหารได้ เช่นเด็ดผัก ปอก
ต่างๆ สาหรับการประกอบอาหารได้ เช่นเด็ดผัก ปอก
แตงกวา ดึงเส้นใยถั่วลันเตา เป็นต้น
แตงกวาดึ ง เส้ น ใยถั่ ว ลั น เตา เป็ น ต้ น โดยผู้ ส อน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้

๕๕
ทักษะ
๔. ทักษะการทางาน
บ้าน (Home Living
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๒ การเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๔.๒.๓ สามารถเตรียมผักต่างๆ สาหรับการ ๑) การวิเคราะห์งาน ให้แยกแต่ละงานและประเมิน
ประกอบ อาหารได้ เช่นเด็ดผัก ปอก
พื้นฐาน
แตงกวา ดึงเส้นใยถั่วลันเตา เป็นต้น (ต่อ) ๒) การฝึกปฏิบัติแต่ละงานในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
๔.๒.๔ สามารถหุงข้าวได้
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการหุงข้าว โดย
ผู้ส อนช่ว ยเหลือจนผู้ เรียนสามารถทาได้ด้ว ยตนเอง
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติโดยแยกงานในสถานการณ์จาลอง
เช่ น กดปุ่ ม หม้ อ หุ ง ข้ า ว การวางหม้ อ ข้ า วลงใน
ตาแหน่งหม้อ การปิดฝาหม้อ การกดปุ่ม ฯลฯ
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามขั้นตอน
๔) การเสริมแรง
๔.๒.๕ สามารถรู้จักการใช้ของมีคม (เช่น
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการใช้ของมีคม
มีด) ได้อย่างถูกต้อง
โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง

๕๖
ทักษะ
๔. ทักษะการทางาน
บ้าน (Home Living
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๒ การเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๒.๖ สามารถรู้จักการใช้ความร้อนอย่าง
ปลอดภัย

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการใช้ความร้อน
อย่างปลอดภัย โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
๔.๒.๗ สามารถทาอาหารง่ายๆ ตามขั้นตอน ผู้ส อนฝึ กให้ ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่องของการท าอาหาร
หรือเมนูได้
ง่ายๆ ตามขั้นตอนหรือเมนูได้ เช่น ต้ม ทอด เป็น
ต้น โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วย
ตนเอง
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จริงโดยให้ฝึกปฏิบัติทีละงาน
๒) ใช้การสาธิตในการสอน จากนั้นเปลี่ยนเป็นคาสั่ง
๔.๒.๘ สามารถเลือกเตาไมโครเวฟ/เตาอบ ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ยนปฏิ บั ติ ในเรื่อ งของการเลื อ กเตา
ปรับอุณหภูมิเตา/ ระดับไฟ และควบคุมไฟ ไมโครเวฟ/เตาอบ ปรับอุณหภูมิเตา/ ระดับไฟ และ
ในการ ประกอบอาหารได้
ควบคุ ม ไฟ ในการประกอบอาหาร โดยผู้ ส อน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเองเนื่องจากงานมีอันตรายเกณฑ์จะต้อง
ให้ถูกต้อง ๑๐๐ % โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์ จ ริ ง โดยให้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ที ล ะงานตาม
ขั้นตอน

๕๗
ทักษะ
๔. ทักษะการทางาน
บ้าน (Home Living
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๒ การเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม (ต่อ)

๔.๓ การจัดและการทาความ
สะอาดโต๊ะอาหาร

พฤติกรรมที่คาดหวัง

แนวทางการจัดกิจกรรม
๒) ใช้การสาธิตในการสอน หลังจากนั้นให้เปลี่ยนเป็น
คาสั่ง

๔.๒.๙ สามารถเลือกใช้เตาก๊าซ/ไฟฟ้า ปรับ ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ยนปฏิ บั ติ ในเรื่อ งของการเลื อ กเตา
ระดับไฟและควบคุมไฟในการประกอบ
ก๊ า ซ/ไฟฟ้ า ปรั บ ระดั บ ไฟและควบคุ ม ไฟในการ
อาหารได้
ประกอบอาหารโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเองเนื่องจากงานมีอันตรายเกณฑ์จะต้อง
ให้ถูกต้อง ๑๐๐ %
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์ จ ริ ง โดยให้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ที ล ะงานตาม
ขั้นตอน
๒) ใช้การสาธิตในการสอน หลังจากนั้นให้เปลี่ยนเป็น
คาสั่ง
๔.๓.๑ สามารถวางอุปกรณ์ เครื่องปรุงต่างๆ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการวางอุปกรณ์
ในการรับประทานในตาแหน่งที่ถูกต้อง
เครื่ อ งปรุ ง ต่ า งๆ ในการรั บ ประทานในต าแหน่ ง ที่
ถูกต้องโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ ทาได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตทีละขั้นตอน และให้ปฏิบัติตาม
๒) สถานการณ์จริง

๕๘
ทักษะ
๔. ทักษะการทางาน
บ้าน (Home Living
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๓ การจัดและการทาความ
สะอาดโต๊ะอาหาร (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๓.๒ สามารถวางจาน/ถ้วยที่มีอาหารลง
ในตาแหน่งที่ถูกต้อง

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการวางจาน/ถ้วย
ที่มีอาหารลงในตาแหน่งที่กาหนดโดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้เรียนสามารถ ทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตทีละขั้นตอน และให้ปฏิบัติตาม
๒) สถานการณ์จริง
๔.๓.๓ สามารถนาอาหารที่เหลือจากการ
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการนาอาหารที่
ทานจากถ้วย จานลงในตาแหน่งที่ถูกต้อง
เหลื อจากการทานจากถ้วยจานลงในขยะโดยผู้ สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ ทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตทีละขั้นตอน และให้ปฏิบัติตาม
๒) สถานการณ์จริง
๔.๓.๔ สามารถเก็บอาหารที่เหลือไว้ทานมื้อ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการเก็บอาหารที่
ต่อไป (ตู้กับข้าว , ตู้เย็น)ได้อย่างถูกวิธี
เหลือไว้ทานมื้อต่อไป โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน โดยแยกงานแต่ละอย่างตาม
ขั้นตอน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง

๕๙
ทักษะ
๔. ทักษะการทางาน
บ้าน (Home Living
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๓ การจัดและการทาความ
สะอาดโต๊ะอาหาร (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๓.๕ สามารถทาความสะอาดโต๊ะกินข้าว

๔.๔ การทาความสะอาด
ภาชนะต่างๆ

๔.๔.๑ สามารถนาอาหารออกจากภาชนะ
ลงถังขยะและนาไปทิ้ง

๔.๔.๒ สามารถจัดเตรียมถ้วยจานที่จะล้าง
ให้วางตามขนาด ประเภท

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ งของการท าความ
สะอาดโต๊ ะ กิ น ข้ าว โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย น
สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตตามขั้นตอน
๒) ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนในสถานการณ์จริง
ผู้ส อนฝึ กให้ ผู้ เรียนปฏิ บัติในเรื่องของการน าอาหาร
ออกจากภาชนะลงถั ง ขยะและน าไปทิ้ ง โดยผู้ ส อน
ช่วยเหลือจนผู้เรียน สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) วิเคราะห์งาน
๒) สอนงานแต่ละอย่างจนผู้เรียนผ่านเกณฑ์
๓) ฝึกปฏิบัติจริง
ผู้ ส อนฝึ กให้ ผู้ เรียนปฏิบั ติในเรื่องของการจัดเตรีย ม
ถ้วยจานที่จะล้างให้วางตามขนาด ประเภทโดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียน สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จริง
๒) การสาธิต

๖๐
ทักษะ
๔. ทักษะการทางาน
บ้าน (Home Living
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๔ การทาความสะอาด
ภาชนะต่างๆ (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๔.๔.๓ สามารถเตรียมกะละมัง หรืออ่าง ใส่ ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งของการเตรี ย ม
น้าและน้ายาล้างจานลงในปริมาณที่
กะละมั ง หรื อ อ่ า งน้ ายาล้ า งจานลงในปริ ม าณที่
เหมาะสม
เหมาะสมใส่ โดยผู้สอน ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จริง
๒) การสาธิต
๔.๔.๔ สามารถล้างอุปกรณ์ที่เป็นน้ามันให้ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการล้างอุปกรณ์
ทั่วทั้งข้างใน ข้างนอก ข้างบน ข้างล่าง
ที่เป็นน้ามันให้ทั่วทั้งข้างในข้างนอก ข้างบน ข้างล่าง
อย่างระมัดระวัง
อย่ า งระมั ด ระวั ง โดยผู้ ส อน ช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย น
สามารถทาได้ด้วยตนเอง
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) ปฏิบัติจริงด้วยการกระตุ้นเตือน
๒) การสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงครั้งละ ๑ ประเภท
๔.๔.๕ สามารถล้างถ้วย แก้ว จาน มีด
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการล้างถ้วย แก้ว
อย่างระมัดระวัง
จาน มี ด อย่ างระมั ด ระวั ง โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จน
ผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ กิ จ กรรม
ดังต่อไปนี้
๑) ปฏิบัติจริงด้วยการกระตุ้นเตือน
๒) การสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงครั้งละ ๑ ประเภท

๖๑
ทักษะ
๔. ทักษะการทางาน
บ้าน (Home Living
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๕ ทา/เปลี่ยนเครื่องที่นอน

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๕.๑ สามารถดึง/รื้อผ้าปูที่นอนออก

๔.๕.๒ สามารถสวมปลอกหมอนได้

๔.๕.๓ สามารถพับผ้าปูที่นอนได้

๔.๕.๔ สามารถดึงผ้าปูที่นอนให้อยู่ใน
ตาแหน่งที่ถูกต้อง

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการดึง/รื้อผ้าปูที่
นอนออกโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จริง
๒) การสาธิต
ผู้สอนฝึกให้ ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการสวมปลอก
หมอนโดยผู้ ส อนช่ว ยเหลื อ จนผู้ เรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) สาธิตและปฏิบัติตามขั้นตอน
๒) ฝึกปฏิบัติในชีวิตประจาวันในสถานการณ์จริง
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติในเรื่อ งของการพั บ ผ้ าปู ที่
นอนโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) สาธิตและปฏิบัติตามขั้นตอน
๒) ฝึกปฏิบัติในชีวิตประจาวันในสถานการณ์จริง
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่อ งของการดึ งผ้ าปู ที่
นอนให้ อยู่ในตาแหน่งที่ถูกต้อง โดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้เรียนสามารถทาได้ ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยใช้การวิเคราะห์งาน

๖๒
ทักษะ
๔. ทักษะการทางาน
บ้าน (Home Living
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๕ ทา/เปลี่ยนเครื่องที่นอน

พฤติกรรมที่คาดหวัง

๔.๕.๕ สามารถดึงผ้าปูที่นอนให้ตึง

๔.๖ ทาความสะอาดและจัด
ห้อง

แนวทางการจัดกิจกรรม
๒) ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันในสถานการณ์
จริง

ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่อ งของการดึ งผ้ าปู ที่
นอนให้ตึงโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) สาธิตและปฏิบัติตามขั้นตอน
๒) ฝึกปฏิบัติในชีวิตประจาวันในสถานการณ์จริง
๔.๖.๑ สามารถจัดระเบียบสิ่งของในห้องให้ ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่อ งของการดึ งผ้ าปู ที่
อยู่ในที่ เหมาะสม เช่นจัดหนังสือวางบนชั้น นอนให้ตึงโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้
เก็บอุปกรณ์ใส่ ลิ้นชักเป็นต้น
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตและฝึกปฏิบัติโดยใช้การวิเคราะห์งาน
๒) ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันในสถานการณ์
จริง
๔.๖.๒ สามารถดูแลที่นอน/ผ้าปูที่นอนได้ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการดูแลที่นอน/
อย่างเหมาะสม
ผ้าปูที่นอนได้อย่างเหมาะสม โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามขั้นตอนในแต่
ละงานร่วมกับครอบครัว

๖๓
ทักษะ
๔. ทักษะการทางาน
บ้าน (Home Living
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๖ ทาความสะอาดและจัด
ห้อง (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง

๔.๖.๓ สามารถปัดฝุ่นด้านบน ด้านหน้า
เฟอร์นิเจอร์

๔.๖.๔ สามารถกวาดหรือดูดฝุ่นบนพื้น บน
พรม ใต้เตียง

๔.๖.๕ สามารถทาความสะอาดหน้าต่าง
กระจก

แนวทางการจัดกิจกรรม
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่อ งของการดึ งผ้ าปู ที่
นอนให้ตึงโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จริง
๒) การสาธิต
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการกวาดหรือดูด
ฝุ่ น บนพื้ น บนพรมใต้ เตี ย งโดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จน
ผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ กิ จ กรรม
ดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จริง
๒) การสาธิต
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ งของการท าความ
สะอาดหน้าต่าง กระจกโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถทาได้ ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จริง
๒) การสาธิต

๖๔
ทักษะ
๔. ทักษะการทางาน
บ้าน (Home Living
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๖ ทาความสะอาดและจัด
ห้อง (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๖.๖ สามารถตกแต่งฝาผนังที่สะท้อน
ความชอบ ความสนใจของตน (โปสเตอร์
รูป เครื่องแขวน)

๔.๖.๗ สามารถเปิด ปิด ประตู หน้าต่างได้

๔.๖.๘ สามารถเปิด ปิด ไฟฟ้า ภายในห้อง
ได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้ส อนฝึ กให้ ผู้ เรียนปฏิ บัติในเรื่องของการตกแต่งฝา
ผนั งที่ สะท้ อน ค วามช อบ ค วามสน ใจของต น
(โปสเตอร์ รูป เครื่องแขวน )โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ กิ จ กรรม
ดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จริง
๒) การสาธิต
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ งของการเปิ ด ปิ ด
ประตู หน้าต่าง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จริง
๒) การสาธิต
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ งของการเปิ ด ปิ ด
ไฟฟ้ า ภายในห้ อ งโดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย น
สามารถทาได้ด้วย ตนเอง โดยใช้
๑) การสาธิตในสถานการณ์จริงทั้งการเล่นของเล่นที่มี
สวิทซ์
๒) การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

๖๕
ทักษะ
๔. ทักษะการทางาน
บ้าน (Home Living
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๖ ทาความสะอาดและจัด
ห้อง (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๖.๙ สามารถล็อคประตูหน้าต่าง เพื่อ
ความปลอดภัย ได้อย่างถูกวิธี

๕. ทักษะการเข้าสังคม
การทากิจกรรม
นันทนาการ
และการทางานอดิเรก
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization
Recreation and
Leisure Skills)

๕.๑ มารยาทในการรับประทาน ๕.๑.๑ สามารถใช้ช้อนได้เหมาะสมในการ
อาหารร่วมกัน
รับประทานอาหารร่วมกันได้

๕.๑.๒ สามารถใช้ช้อนส้อมได้เหมาะสมใน
การรับประทานอาหารร่วมกันได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการล็อคประตู
หน้าต่าง เพื่อความปลอดภัย โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การสร้างความคุ้นเคย
ให้ผู้เรียนรู้จัก การจับคู่อุปกรณ์การรับประทานอาหาร
และรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ ในการรับประทานอาหารได้
อย่างเหมาะสม โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเอง
โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) ฝึกปฏิบัติจริงกับเพื่อนร่วมชั้นและครู
๒) ฝึกปฏิบัติจริงกับครอบครัว
ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การสร้างความคุ้นเคย
ให้ผู้เรียนรู้จัก การจับคู่อุปกรณ์การรับประทานอาหาร
และรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ ในการรับประทานอาหารได้
อย่างเหมาะสม โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเอง
โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) ฝึกปฏิบัติจริงกับเพื่อนร่วมชั้นและครู

๖๖
ทักษะ
๕. ทักษะการเข้าสังคม
การทากิจกรรม
นันทนาการ
และการทางานอดิเรก
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization
Recreation and
Leisure Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๕.๑ มารยาทในการรับประทาน ๕.๑.๒ สามารถใช้ช้อนส้อมได้เหมาะสมใน
อาหารร่วมกัน (ต่อ)
การรับประทานอาหารร่วมกันได้ (ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
๒) ฝึกปฏิบัติจริงกับครอบครัว

๕.๑.๓ สามารถใช้ช้อนกลางได้เหมาะสมใน ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การสร้างความคุ้นเคย
การรับประทานอาหารร่วมกันได้
ให้ผู้เรียนรู้จัก การจับคู่อุปกรณ์การรับประทานอาหาร
และรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ ในการรับประทานอาหารได้
เหมาะสม
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ย
ตนเอง
โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) ฝึกปฏิบัติจริงกับเพื่อนร่วมชั้นและครู
๒) ฝึกปฏิบัติจริงกับครอบครัว
๕.๑.๔ สามารถตักอาหาร และเครื่องดื่ม
ผู้ส อนฝึ กผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชนิดอาหาร
สาหรับตนเองในปริมาณที่เหมาะสมได้
และเครื่อ งดื่ ม การตั กอาหาร และการเทเครื่อ งดื่ ม
ส าหรับ ตนเองในปริม าณที่ เหมาะสมได้ โดยผู้ ส อน
ช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เ รี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ยตนเอง
ดังต่อไปนี้

๖๗
ทักษะ
๕. ทักษะการเข้าสังคม
การทากิจกรรม
นันทนาการ
และการทางานอดิเรก
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization
Recreation and
Leisure Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๕.๑ มารยาทในการรับประทาน ๕.๑.๔ สามารถตักอาหาร และเครื่องดื่ม
๑) ใช้อุปกรณ์ที่ผู้เรียนใช้ประจาในสถานการณ์จริง
อาหารร่วมกัน (ต่อ)
สาหรับตนเองในปริมาณที่เหมาะสมได้ (ต่อ) ๒) ใช้อุปกรณ์อื่นที่พบเห็นทั่วไปในสถานการณ์จริง

๕.๑.๕ สามารถเทน้าหรือเครื่องดื่มอื่นโดย
ไม่หกเลอะเทอะได้

๕.๑.๖ สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือ
บุคคลอื่นในการส่งต่ออาหาร เช่น ซอส
น้าปลา ได้

ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชนิด การรู้จัก
อุ ป กรณ์ ใ นการเท รู้ วิ ธี ก ารเท และฝึ ก เทน้ าหรื อ
เครื่ อ งดื่ ม อื่ น โดยไม่ ห กเลอะเทอะได้ โดยผู้ ส อน
ช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เ รี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ยตนเอง
ดังต่อไปนี้
๑) ใช้ อุ ป กรณ์ ของจริ ง ที่ ไ ม่ แ ตกหั ก ง่ า ยก่ อ น ใน
สถานการณ์จริง
๒) ใช้อุปกรณ์ของจริงที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ผู้ ส อนฝึ ก ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ ง การรู้ จั ก ประเภท
อาหาร
การรู้จักซอสน้าปลา การจับคู่อาหาร เช่น คาศัพท์กับ
รูป ภาพ, คาศั พ ท์ กั บ ของจริงและส่ งต่ อ อาหาร เช่ น
ซอส น้าปลา ให้บุคคลอื่นได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม

๖๘
ทักษะ
๕. ทักษะการเข้าสังคม
การทากิจกรรม
นันทนาการ
และการทางานอดิเรก
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization
Recreation and
Leisure Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๕.๑ มารยาทในการรับประทาน ๕.๑.๖ สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือ
อาหารร่วมกัน (ต่อ)
บุคคลอืน่ ในการส่งต่ออาหาร เช่น ซอส
น้าปลา ได้ (ต่อ)

๕.๑.๗ สามารถตักข้าวของตนเองและผู้อื่น
ได้อย่างถูกต้อง

แนวทางการจัดกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) ใช้ของจริงให้ผู้เรียนได้ชิมและแยกแยะ
๒) ปฏิบัติจริงโดยให้ผู้เรียนหยิบของตามคาขอร้อง

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการตักข้าวของ
ตนเองและผู้อื่น โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
๕.๑.๘ สามารถรับประทานอาหารโดยไม่ส่ง ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการการรู้
เสียงดัง ไม่คุยขณะรับประทานอาหาร ที่ทา มารยาทในการรับประทานอาหารและการฝึกให้
ให้อาหารหกหรือกระเด็น รับประทานใน
ผู้เรียนสามารถรับประทานอาหารได้อย่างมีมารยาท
ความเร็วที่เหมาะสม
เช่น รับประทานอาหารโดยไม่ส่งเสียงดัง ไม่คุยขณะ
รับประทานอาหารที่ทาให้อาหารหกหรือกระเด็น
รับประทานในความเร็วที่เหมาะสมได้ โดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้

๖๙
ทักษะ
๕. ทักษะการเข้าสังคม
การทากิจกรรม
นันทนาการ
และการทางานอดิเรก
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization
Recreation and
Leisure Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๕.๑ มารยาทในการรับประทาน ๕.๑.๘ สามารถรับประทานอาหารโดยไม่ส่ง กิจกรรมดังต่อไปนี้
อาหารร่วมกัน (ต่อ)
เสียงดัง ไม่คุยขณะรับประทานอาหาร ที่ทา ๑) สถานการณ์จาลอง
ให้อาหารหกหรือกระเด็น รับประทานใน
๒) สถานการณ์จริง
ความเร็วที่เหมาะสม (ต่อ)

๕.๑.๙ สามารถใช้กระดาษเช็ดปากได้อย่าง
ง่าย

๕.๒ การใช้เวลาว่างที่บ้าน

๕.๒.๑ สามารถตัดสินใจในการใช้เวลาว่าง
ของตนเองได้

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการใช้กระดาษ
เช็ดปาก โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การสร้างความคุ้นเคย
กับผู้เรียนในการฝึกให้รู้จักกิจกรรมที่สามารถทายาม
ว่าง การรู้จักใช้เวลาว่างของตนเองในการทากิจกรรม
ยามว่าง รวมทั้งสามารถตัดสิ นใจในการใช้เวลาว่าง
ของตนเองได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จาลอง

๗๐
ทักษะ
๕. ทักษะการเข้าสังคม
การทากิจกรรม
นันทนาการ
และการทางานอดิเรก
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization
Recreation and
Leisure Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๕.๒ การใช้เวลาว่างที่บ้าน (ต่อ) ๕.๒.๑ สามารถตัดสินใจในการใช้เวลาว่าง
ของตนเองได้ (ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
๒) สถานการณ์จริง

๕.๒.๒ สามารถใช้เวลากับตนเองในช่วงสั้นๆ ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จัก และสามารถ
ได้
ใช้เวลากับตนเองในช่วงสั้นๆ ได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้ เรียนสามารถท าได้ด้ ว ยตนเอง โดยใช้กิ จกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
๕.๒.๓ สามารถเลือกรายการ หรือโปรแกรม ผู้ ส อนฝึ ก ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ ง การรู้ จั ก การบอก
ทีวี วิดีโอที่ชอบได้
ประเภท และสามารถเลือกรายการ หรือโปรแกรมทีวี
วิดีโอที่ชอบได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเอง
โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง

๗๑
ทักษะ
๕. ทักษะการเข้าสังคม
การทากิจกรรม
นันทนาการ
และการทางานอดิเรก
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization
Recreation and
Leisure Skills) (ต่อ)

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

๕.๒.๕ สามารถเข้าร่วมงานอดิเรกที่สนใจ
หรือสร้างสรรค์ได้

๕.๒.๖ สามารถหาข้อมูล/รู้จักแหล่งข้อมูล
ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้ ส อนฝึ ก ผู้ เรียนปฏิ บั ติ ในเรื่อ ง การรู้จั ก การบอก
ประเภทและสามารถเลื อ กเล่ น เกมในร่ ม ได้ โดย
ผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเอง
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
๓) การเล่น เกมในร่ม เช่น ไพ่ โดมิโน ปิงปอง เกม
ออนไลน์ เป็นต้น
ผู้ ส อนฝึ ก ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ ง การรู้ จั ก การบอก
ประเภทและสามารถเข้าร่วมงานอดิเรกที่สนใจหรือ
สร้างสรรค์ได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การหาข้อมูล/รู้จัก
แหล่งข้อมูลว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง โดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง

๗๒
ทักษะ
๕. ทักษะการเข้าสังคม
การทากิจกรรม
นันทนาการ
และการทางานอดิเรก
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization
Recreation and
Leisure Skills) (ต่อ)

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

๖. ทักษะการมีส่วนร่วม ๖.๑ การซื้อของ
ในสังคมและทักษะชีวิต
(Community
Participation and
Living Skills)

แนวทางการจัดกิจกรรม
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง

๕.๒.๗ สามารถรู้จักรายการสินค้าที่ต้องการ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักรายการ
(เลือกบัตรภาพขึ้นมาแปะบนประตูฯลฯ)
สินค้าที่ต้องการ (เลือกบัตรภาพขึ้นมาแปะบนประตู(
ฯลฯ) โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
๖.๑.๑ สามารถซื้อของในร้านขายของชา
ผู้ ส อนฝึ กให้ ผู้ เรียนปฏิ บัติ ในเรื่องการซื้อของในร้าน
ใกล้บ้าน
ขายของชาใกล้บ้าน โดยมีการเขียนรายการบันทึกการ
ซื้ อ ของให้ และการบอกด้ ว ยวาจา โดยผู้ ส อน
ช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้
ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง

๗๓
ทักษะ
ทักษะย่อย
๖. ทักษะการมีส่วนร่วม ๖.๑ การซื้อของ (ต่อ)
ในสังคมและทักษะชีวิต
(Community
Participation and
Living Skills) (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๖.๑.๑ สามารถซื้อของในร้านขายของชา
ใกล้บ้าน (ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
๒) สถานการณ์จริง

๖.๑.๒ สามารถซื้อของในตลาด

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องซื้อของในตลาด โดย
มีการเขียนรายการบันทึกการซื้อของให้ และการบอก
ด้วยวาจา โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจน
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องซื้อของในร้านสะดวก
ซื้อ โดยมีการเขียนรายการบันทึกการซื้อของให้ และ
การบอกด้วยวาจา โดยผู้ สอนช่วยเหลื อและกระตุ้น
ผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทา ได้ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งซื้ อ ของในร้ า น
สรรพสินค้า โดยมีการเขียนรายการบันทึกการซื้อของ
ให้ และการบอกด้วยวาจา โดยผู้สอนช่วยเหลือและ
กระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง

๖.๑.๓ สามารถซื้อของในร้านสะดวกซื้อ

๖.๑.๔ สามารถซื้อของในร้านสรรพสินค้า

๗๔
ทักษะ
ทักษะย่อย
๖. ทักษะการมีส่วนร่วม ๖.๑ การซื้อของ (ต่อ)
ในสังคมและทักษะชีวิต
(Community
Participation and
Living Skills) (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๖.๑.๔ สามารถซื้อของในร้านสรรพสินค้า
(ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง

๖.๑.๕ รู้ตาแหน่งของสิ่งของหรือ
ขอความช่วยเหลือ

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้ตาแหน่ง
ของสิ่ ง ของ พร้ อ มทั้ ง รู้ จั ก ขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
เจ้ า ของร้ า นหรื อ ผู้ อื่ น โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ และ
กระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ งรู้ ค วามแตกต่ า ง
ระหว่างการบริการด้วยตนเองและการซื้อของแบบอื่น
แสดงพฤติกรรมและจ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม โดย
ผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง

๖.๑.๖ รู้ความแตกต่างระหว่างการบริการ
ด้วยตนเองและการซื้อของแบบอื่น
แสดงพฤติกรรมและจ่ายเงินได้อย่าง
เหมาะสม

๗๕
ทักษะ
ทักษะย่อย
๖. ทักษะการมีส่วนร่วม ๖.๑ การซื้อของ (ต่อ)
ในสังคมและทักษะชีวิต
(Community
Participation and
Living Skills) (ต่อ)

๖.๒ การรับประทานอาหาร
นอกบ้าน

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๖.๑.๗ ซื้อของใช้ประจา เช่น ของใช้ในบ้าน ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักซื้อของใช้ประจา
มีการเปรียบเทียบราคาสิ่งที่ซื้อ เป็นต้น
เช่น ของใช้ในบ้ าน มี การเปรียบเที ยบราคาสิ่ งที่ซื้ อ
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ และกระตุ้ น ผู้ เรี ย นจนผู้ เรี ย น
สามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
๖.๑.๘ ซื้อของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักซื้อของใช้ส่วนตัว
มีการตรวจสอบขนาด
เช่น เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ
ขนาด โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ และกระตุ้ น ผู้ เรี ย นจน
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
๖.๒.๑ รู้ความแตกต่างระหว่างร้านอาหาร/ ผู้ส อนฝึกให้ ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักความแตกต่าง
ภัตตาคารบริการด้วยตนเองและมีบริกร
ระหว่ า งร้ า นอาหาร/ภั ต ตาคารที่ ต้ อ งบริ ก ารด้ ว ย
ให้บริการ
ตนเองและมีบริกรให้บริการ
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ และกระตุ้ น ผู้ เรี ย นจนผู้ เรี ย น
สามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การใช้สื่อวีดีโอ หนังสั้นให้ดูกิจกรรมในสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน
๒) จัดกิจกรรมในสถานการณ์จาลองให้ผู้เรียนปฏิบัติ
๓) นาผู้เรียนฝึกในสถานการณ์จริง

๗๖
ทักษะ
ทักษะย่อย
๖. ทักษะการมีส่วนร่วม ๖.๒ การรับประทานอาหาร
ในสังคมและทักษะชีวิต นอกบ้าน (ต่อ)
(Community
Participation and
Living Skills) (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๖.๒.๒ สั่งอาหารจากเมนูโดยเลือกอาหารที่ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องการอ่านเมนูและรู้จัก
ชอบและสามารถจ่ายได้
การ สั่ งอาหารจากเมนูโดยเลื อ กอาหารที่ ช อบ โดย
ผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเอง
๖.๒.๓ สามารถจ่ายได้โดยการตรวจสอบ
ราคา

๖.๒.๔ เลือกอาหารและเครื่องดื่มนาถาด
และ ช้อนส้อม เป็นต้นที่จาเป็นในร้านที่
บริการด้วยตนเอง
๖.๒.๕ สังเกตมารยาทการรับประทาน
อาหารในที่สาธารณะ

ผู้สอนฝึกให้ ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องการจ่ายได้โดยการ
ตรวจสอบราคาโดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียน
จนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) ปฏิบัติสถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักเลือกอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจน
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) ปฏิบัติสถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักสังเกตมารยาท
การรั บ ประทานอาหารในที่ ส าธารณะ โดยผู้ ส อน
ช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้
ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) ปฏิบัติในสถานการณ์จริง

๗๗
ทักษะ
ทักษะย่อย
๖. ทักษะการมีส่วนร่วม ๖.๒ การรับประทานอาหาร
ในสังคมและทักษะชีวิต นอกบ้าน (ต่อ)
(Community
Participation and
Living Skills) (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๖.๒.๖ รู้ตาแหน่งเคาน์เตอร์จ่ายเงิน

๖.๒.๗ รู้การจ่ายเงินให้กับบริกรหลีกเลี่ยง
การทิปที่มากเกินไป

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้ตาแหน่งเคาน์เตอร์
จ่ายเงิน หรือจ่ายเงินให้กับบริการหลีกเลี่ยงการทิปที่
มากเกินไป โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจน
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) ปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้ตาแหน่งเคาน์เตอร์
จ่ายเงิน หรือจ่ายเงินให้กับบริกรหลีกเลี่ยงการทิปที่
มากเกินไป โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจน
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง

๗๘
๒) แนวการจัดกิจกรรมกลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิต (Functional Academic Skills)
ทักษะ
๑. การสื่อสาร
(Communication
Skills)

ทักษะย่อย
๑.๑ การพูดและการสื่อสาร

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๑.๑ สามารถพูดหรือสื่อสารด้วยวิธีอื่น
เพื่อแสดงการตอบรับหรือการปฏิเสธได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การพูดหรือสื่อสาร
ด้ ว ยวิธี อื่ น เพื่ อ แสดงการตอบรับ หรือ การปฏิ เสธได้
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) แสดงบทบาทสมมติ
๒) สถานการณ์จาลอง
๓) การใช้เกม/เพลง
๔) การใช้นิทาน/เรื่องเล่า
๕) สอนตัวต่อตัว
๖) สอนในชีวิตประจาวัน
๑.๑.๒ สามารถแสดงความต้องการพื้นฐาน ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ ง การแสดงความ
เช่น หิวข้าวกระหายน้า ต้องการเข้าห้องน้า ต้องการพื้นฐาน เช่น หิวข้าวกระหายน้า ต้องการเข้า
ห้องน้า โดยใช้ท่าทาง เสียง หรือภาษาง่ายๆ และสื่อ
เป็นต้น โดยใช้ท่าทาง เสียง หรือภาษา
ต่าง ๆ ได้โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
ง่ายๆ และสื่อต่าง ๆ ได้
๑) การใช้รูปภาพและการแลกเปลี่ยนภาพ
๒) การสาธิต
๓) สถานการณ์จาลอง
๔) ฝึกปฏิบัติจริง

๗๙
ทักษะ
๑. การสื่อสาร
(Communication
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๑ การพูดและการสื่อสาร
(ต่อ)

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

๒. การอ่าน
(Reading Skills)

๒.๑ การอ่านในชีวิตประจาวัน

๒.๑.๑ สามารถอ่านคา/กลุ่มคาที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลใกล้ชิดได้ เช่น พ่อ แม่ พี่น้องเป็น
ต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้ ส อนฝึ กให้ ผู้ เรียนปฏิ บัติในเรื่อง การที่สื่ อสารด้ว ย
เครื่องมือสื่ อสารทางเลื อก เช่น สื่ อสารด้วยรูป ภาพ
กระดานสื่อสาร หนังสืออิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมการ
สื่ อ สาร แอพลิ เกชั น การสื่ อ สาร เป็ น ต้ น ได้ โ ดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การใช้รูปภาพการใช้แอพลิเคชั่นการสื่อสาร
กระดานสื่อสาร ฯลฯ ในสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจาวัน
๒) การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ
๓) สถานการณ์จาลอง
๔) ฝึกปฏิบัติจริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การที่สามารถอ่าน
คา/กลุ่มคาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิดได้ เช่น พ่อ แม่
พี่น้อง
เป็นต้น โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การเลียนแบบ
๒) การอ่านเป็นคา
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพกับคา
๔) การแจกรูปประสมคา

๘๐

ทักษะ
๒. การอ่าน
(Reading Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๑ การอ่านในชีวิตประจาวัน
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๒.๑.๑ สามารถอ่านคา/กลุ่มคาที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลใกล้ชิดได้ เช่น พ่อ แม่ พี่น้องเป็น
ต้น (ต่อ)
๒.๑.๒ สามารถอ่านชื่อเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น จาน ช้อน โต๊ะ เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
๕) การใช้เกม

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการที่สามารถ
อ่านชื่อเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น จาน ช้อน โต๊ะ
เป็นต้น
ได้โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การเลียนแบบ
๒) การอ่านเป็นคา
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพกับคา
๔) การแจกรูปประสมคา
๕) การใช้เกม
๒.๑.๓ สามารถอ่านป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ ผู้สอนฝึกให้ ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การที่อ่านป้ายที่มี
ภาพ/สัญลักษณ์ คาหรือกลุ่มคาในชีวิตประจาวัน เช่น
คาหรือกลุ่มคาในชีวิตประจาวัน เช่น
อัน ตราย ทางเข้า ทางออก ทางหนี ไฟ ป้ ายห้ องน้ า
อันตราย ทางเข้า ทางออก ทางหนีไฟ
หญิ ง ป้ายห้ องน้าชาย ป้ายบอกสิ นค้า ป้ายห้ามเข้า
ป้ายห้องน้าหญิง ป้ายห้องน้าชาย ป้ายบอก
ป้ายบอกทาง ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกสถานที่บริการ
สินค้า ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกทาง
ต่างๆ เป็นต้นโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้

๘๑
ทักษะ
๒. การอ่าน
(Reading Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๑ การอ่านในชีวิตประจาวัน
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกสถานที่บริการต่างๆ
เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
๑) เรียนรู้ในสถานที่จริง
๒) การสาธิตและปฏิบัติตาม
๓) การเลียนแบบ
๔) การอ่านเป็นคา
๕) การเชื่อมโยงรูปภาพกับคา
๖) การแจกรูปประสมคา
๗) การใช้เกม
๒.๑.๔ สามารถอ่านและบอกความหมาย
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการที่สามารถ
ป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ คาหรือกลุ่มคาใน อ่านและบอกความหมายป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ คา
หรือกลุ่มคาในชีวิตประจาวัน เช่น อันตราย ทางเข้า
ชีวิตประจาวัน เช่น อันตราย ทางเข้า
ทางออก ทางหนีไฟ ป้ายห้องน้าหญิง ป้ายห้องน้าชาย
ทางออก ทางหนีไฟ ป้ายห้องน้าหญิง ป้าย
ป้ายบอกสินค้า ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกทาง ป้ายห้าม
ห้องน้าชาย ป้ายบอกสินค้า ป้ายห้ามเข้า
เข้ า ป้ า ยบอกสถานที่ บ ริก ารต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น โดยใช้
ป้ายบอกทาง ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกสถานที่ กิจกรรมดังต่อไปนี้
บริการต่าง ๆ เป็นต้น
๑) เรียนรู้ในสถานที่จริง
๒) การสาธิตและปฏิบัติตาม
๓) การเลียนแบบ
๔) การอ่านเป็นคาบอกความหมายโดยปฏิบัติหรือ
เลือกจากสื่อต่างๆ
๕) การเชื่อมโยงรูปภาพกับคา

๘๒
ทักษะ
๒. การอ่าน
(Reading Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๑ การอ่านในชีวิตประจาวัน
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๒.๑.๔ สามารถอ่านและบอกความหมาย
ป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ คาหรือกลุ่มคาใน
ชีวิตประจาวัน เช่น อันตราย ทางเข้า
ทางออก ทางหนีไฟ ป้ายห้องน้าหญิง ป้าย
ห้องน้าชาย ป้ายบอกสินค้า ป้ายห้ามเข้า
ป้ายบอกทาง ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกสถานที่
บริการต่าง ๆ เป็นต้น (ต่อ)
๒.๑.๕ สามารถอ่านและบอกความหมาย
ป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
เช่น ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิธีการใช้ ข้อควรระวัง ใบรับประกันสินค้า
เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
๖) การแจกรูปประสมคา
๗) การใช้เกม

ผู้ส อนฝึ กให้ ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่อง การอ่านและบอก
ความหมายป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
เช่น ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า วิธีการใช้
ข้ อ ควรระวั ง ใบรั บ ประกั น สิ น ค้ า เป็ น ต้ น โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) เรียนรู้ในสถานที่จริง
๒) การสาธิตและปฏิบัติตาม
๓) การเลียนแบบ
๔) การอ่านเป็นคา
๕) การเชื่อมโยงรูปภาพกับคา
๖) การแจกรูปประสมคา

๘๓
ทักษะ
๒. การอ่าน
(Reading Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๑ การอ่านในชีวิตประจาวัน
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๒.๑.๖ สามารถอ่านตารางเรียนตารางนัด
หมายได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การอ่านตารางเรียน
ตารางนัดหมายได้โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง
๒) การเชื่อมโยงรูปภาพกับคา
๓) การเลียนแบบ
๔) การอ่านเป็นคา
๒.๑.๗ อ่านคาแนะนาที่ต้องใช้ใน
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ ง การอ่ า นโดยใช้
ชีวิตประจาวัน เช่น เปิด ปิด ผลัก ดึง เลื่อน ปฏิทิน ระบบ ต้องใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น เปิด ปิด
ผลัก ดึง เลื่อนโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) วิธีการสอนแบบ 3R’s
๓) เรียนรู้ในสถานที่จริง
๔) การสาธิตและปฏิบัติตาม
๕) การเลียนแบบ
๖) การอ่านเป็นคา
๗) การเชื่อมโยงรูปภาพกับคา

๘๔
ทักษะ
๓. การเขียน
(Writing Skills)

ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๓.๑ การเขียนในชีวิตประจาวัน ๓.๑.๑ สามารถเขียนหรือพิมพ์ชื่อของ
ตนเอง

๓.๑.๒ สามารถเขียนหรือพิมพ์ที่อยู่ของ
ตนเอง

๓.๑.๓ สามารถเขียนหรือพิมพ์เบอร์
โทรศัพท์ของตนเองและบุคคลในครอบครัว
ได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเขียนหรือพิมพ์
ชื่อของตนเองโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์
๒) การสาธิต
๓) การเลียนแบบ
๔) การปฏิบัติจริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเขียนหรือพิมพ์ที่
อยู่ของตนเองโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์๑. การวิเคราะห์
๒) การสาธิต
๓) การเลียนแบบ
๔) การปฏิบัติจริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเขียนหรือพิมพ์
เบอร์โทรศัพท์ของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์
๒) การสาธิต
๓) การเลียนแบบ
๔) การปฏิบัติจริง

๘๕
ทักษะ
๓. การเขียน
(Writing Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๓.๑ การเขียนในชีวิตประจาวัน ๓.๑.๔ สามารถเขียนหรือพิมพ์ชื่อของบุคคล ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเขียนหรือพิมพ์
ชือ่ ของบุคคลในครอบครัวได้โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
(ต่อ)
ในครอบครัวได้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การสาธิตโดยใช้สื่อและปฏิบัติตาม
๓) การเลียนแบบ
๔) การปฏิบัติจริง
๓.๑.๕ สามารถเขียนตารางนัดหมายของ
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเขียนตารางนัด
หมายของตนเองได้โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
ตนเองได้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การสาธิตปฏิทินประจาสัปดาห์/ประจาเดือน
๓) การเลียนแบบ
๔) การปฏิบัติจริง
๓.๑.๖ สามารถเขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเขียนข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น แบบคาร้อง เขียน
เอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น แบบคาร้อง
เขียนการ์ดอวยพร บัญชีรับ-จ่ายของตนเอง การ์ดอวยพร บัญชีรับ-จ่ายของตนเอง แบบฝาก-ถอน
เงิน เป็นต้นโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
แบบฝาก-ถอนเงิน เป็นต้น
๑) การวิเคราะห์งานและการสอนตามโครงสร้างของ
งาน
๒) การสาธิตและปฏิบัติตาม
๓) การเลียนแบบโดยใช้แบบฟอร์มง่ายๆไปถึงซับซ้อน

๘๖
ทักษะ
๓. การเขียน
(Writing Skills) (ต่อ)

๔. การคิดคานวณ
(Arithmetic Skills)
(ต่อ)

ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๓.๑ การเขียนในชีวิตประจาวัน ๓.๑.๖ สามารถเขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ๔) การปฏิบัติจริง
(ต่อ)
เอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น แบบคาร้อง
เขียนการ์ดอวยพร บัญชีรับ-จ่ายของตนเอง
แบบฝาก-ถอนเงิน เป็นต้น (ต่อ)
๓.๑.๗ สามารถเขียนเพื่อบอกความต้องการ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเขียนเพื่อบอก
ความต้องการแสดงการร้องขอ แสดงความรู้สึกได้โดย
แสดงการร้องขอ แสดงความรู้สึกได้
ใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การสาธิตกับสื่อต่างๆและให้ปฏิบัติตาม
๓) การเลียนแบบการใช้เครื่องมือการสื่อสารแสดง
ความต้องการ
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
๔.๑ การบอกค่าตัวเลขและ
๔.๑.๑ สามารถบอกค่ า ตั ว เลข ที่ ร ะบุ ใ น ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกค่าตัวเลข ที่
จานวน (ต่อ)
อุปกรณ์/ของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันเช่น ระบุในอุปกรณ์ /ของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันเช่น
เครื่ อ งชั่ งน้ าหนั ก เครื่อ งชั่ งผั ก ผลไม้ ป้ า ย เครื่อ งชั่งน้ าหนัก เครื่องชั่งผั กผลไม้ ป้ ายบอกราคา
ป้ายบอกวันที่ผลิต ป้ายบอกวันหมดอายุ เป็นต้นโดย
บอกราคา ป้ายบอกวันที่ผลิต ป้ายบอกวั น
ใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
หมดอายุ เป็นต้น
๑) การสาธิตครั้งละ ๑ กิจกรรม โดยเริ่มจากเครื่องชั่ง
ป้ายราคา ฯลฯ
๒) การฝึกปฏิบัติ

๘๗
ทักษะ
๔. การคิดคานวณ
(Arithmetic Skills)
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๑ การบอกค่าตัวเลขและ
จานวน (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๔.๑.๑ สามารถบอกค่ า ตั ว เลข ที่ ร ะบุ ใ น ๓) การใช้เกม
อุปกรณ์/ของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันเช่น ๔) สถานการณ์จาลอง
เครื่ อ งชั่ งน้ าหนั ก เครื่อ งชั่ งผั ก ผลไม้ ป้ า ย ๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
บอกราคา ป้ายบอกวันที่ผลิต ป้ายบอกวัน
หมดอายุ เป็นต้น (ต่อ)
๔.๑.๒ สามารถหยิ บ ของตามจ านวนที่ ผู้ส อนฝึกให้ ผู้เรียนปฏิบั ติในเรื่อง การหยิบของตาม
ตนเอง
จานวนที่ตนเองต้องการโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
ต้องการ
๑) การสาธิต
๒) การฝึกปฏิบัติ
๓) การใช้เกม
๔) สถานการณ์จาลอง
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
๔ .๑ .๓ ส าม ารถ บ อ ก แ ล ะ เข้ าใจ ก าร ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกและเข้าใจ
เรียงลาดับในการหยิบจับหรือจัดสิ่งของไว้ การเรี ย งล าดั บ ในการหยิ บ จั บ หรื อ จั ด สิ่ ง ของไว้
ตามลาดับ จากน้อยไปหามาก จากมากไป ตามลาดับ จากน้อยไปหามาก จากมากไปหาน้อยได้
เช่น หยิ บ นมกล่ องที่ ๒ , เอาหนั งสื อไปวางชั้น ที่ ๓
หาน้ อ ยได้ เช่ น หยิ บ นมกล่ อ งที่ ๒ , เอา
เป็นต้นโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
หนังสือไปวางชั้นที่ ๓ เป็นต้น
๑) การสาธิตในกิจกรรมประจาวันและการเล่น
๒) การฝึกปฏิบัติ

๘๘
ทักษะ
๔. การคิดคานวณ
(Arithmetic Skills)
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๑ การบอกค่าตัวเลขและ
จานวน (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๔ .๑ .๓ ส าม ารถ บ อ ก แ ล ะ เข้ าใจ ก าร ๓) การใช้เกม
เรียงลาดับในการหยิบจับหรือจัดสิ่งของไว้ ๔) สถานการณ์จาลอง
ตามลาดับ จากน้อยไปหามาก จากมากไป ๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
หาน้ อ ยได้ เช่ น หยิ บ นมกล่ อ งที่ ๒ , เอา
หนังสือไปวางชั้นที่ ๓ เป็นต้น (ต่อ)
๔.๑.๔ สามารถเปรีย บเที ย บปริม าณหรื อ ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่อ ง การเปรียบเที ย บ
น้าหนักสิ่งของที่กาหนดให้โดยใช้อุปกรณ์ได้ ปริมาณหรือน้าหนักสิ่งของที่กาหนดให้โดยใช้อุปกรณ์
ได้ เช่ น น้ อ ยกว่า , เท่ ากั บ , มากกว่า เป็ น ต้ น โดยใช้
เช่น น้อยกว่า, เท่ากับ, มากกว่า เป็นต้น
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตกับอุปกรณ์ และแนะนาในการ
เปรียบเทียบ
๒) การฝึกปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
๓) การใช้เกม
๔) สถานการณ์จาลอง
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง

๘๙
ทักษะ
๔. การคิดคานวณ
(Arithmetic Skills)
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๑ การบอกค่าตัวเลขและ
จานวน (ต่อ)

๔.๒ การใช้จ่ายเงิน

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๑.๕ สามารถเปรีย บเที ย บปริม าณหรื อ
น้ าหนั ก สิ่ ง ของที่ ร ะบุ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้
ในชี วิต ประจ าวั น เช่ น น้ อ ยกว่า , เท่ ากั บ ,
มากกว่า เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่อ ง การเปรียบเที ย บ
ปริมาณหรือน้าหนักสิ่งของที่ระบุในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น น้อยกว่า , เท่ากับ, มากกว่า เป็น
ต้นโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตจากของจริงโดยจาแนกรูปร่าง จานวนใน
สิ่งของประเภทเดียวก่อน
๒) การฝึกปฏิบัติการเปรียบเทียบครั้งละ ๑
๓) การใช้เกม
๔) สถานการณ์จาลอง
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
๔.๒.๑ สามารถซื้อของด้วยเงินเหรียญหรือ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การซื้อของด้วยเงิน
เหรี ย ญหรื อ ธนบั ต รและตรวจสอบเงิ น ทอนโดยใช้
ธนบัตรและตรวจสอบเงินทอนได้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) วิเคราะห์งานและนามาสอนครั้งละ ๑ ขั้นตอน
๒) บทบาทสมมติ
๓) สถานการณ์จาลอง
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง

๙๐
ทักษะ
๔. การคิดคานวณ
(Arithmetic Skills)
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๒ การใช้จ่ายเงิน (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๔.๒.๒ สามารถใช้ เงิ น ที่ มี ค่ า ใกล้ เคี ย งกั บ ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ในเรื่อ ง การใช้ เงิน ที่ มี ค่ า
สิ่งของที่ซื้อเช่น ใช้เงินเหรียญ ๑๐ บาท ซื้อ ใกล้เคียงกับสิ่งของที่ซื้อเช่น ใช้เงิ นเหรียญ ๑๐ บาท
ซื้อของราคา ๕ หรือ ๑๐ บาท เป็นต้นโดยใช้กิจกรรม
ของราคา ๕ หรือ ๑๐ บาท เป็นต้น
ดังต่อไปนี้
๑) การจาแนก และเปรียบเทียบมากกว่า น้อยกว่า
กับเงินที่กาหนด
๒) การเชื่อมโยงการจา
๓) บทบาทสมมติ
๔) สถานการณ์จาลอง
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
๔.๒.๓ สามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อน ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่อ ง การเปรียบเที ย บ
ราคาสินค้าก่อนซื้อสินค้าโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
ซื้อสินค้า
๑) การเปรียบเทียบสินค้าประเภทเดียวกันเกี่ยวกับ
ปริมาณและราคา
๒) การเชื่อมโยงการจา
๓) บทบาทสมมติ
๔) สถานการณ์จาลอง
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง

๙๑

ทักษะ
๔. การคิดคานวณ
(Arithmetic Skills)
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๒ การใช้จ่ายเงิน (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๔.๒.๔ สามารถจ่ายค่าซื้อสิ นค้าที่ต้องการ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การจ่ายค่าซื้อสินค้า
ที่ต้องการด้วยจานวนเงินที่ถูกต้องได้ โดยใช้กิจกรรม
ด้วยจานวนเงินที่ถูกต้องได้
ดังต่อไปนี้
๑) การนับเงินและการทอนเงิน
๒) การเชื่อมโยงการจา
๓) บทบาทสมมติ
๔) สถานการณ์จาลอง
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
๔.๒.๕ สามารถเก็ บ เงิ น เพื่ อ ใช้ ใ นสิ่ ง ที่ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเก็บเงินเพื่อใช้ใน
ต้องการ โดยการหยอดกระปุกออมสินหรือ สิ่งที่ต้องการ โดยการหยอดกระปุกออมสินหรือฝาก
ธนาคารโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
ฝากธนาคาร
๑) การอธิบาย
๒) การเชื่อมโยงการจา
๓) บทบาทสมมติ
๔) สถานการณ์จาลอง
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง

๙๒
ทักษะ
๔. การคิดคานวณ
(Arithmetic Skills)
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๒ การใช้จ่ายเงิน (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๔.๒.๖ สามารถรู้จักเก็บรักษาเงินไม่ให้สู ญ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การที่สามารถรู้จัก
เก็บรักษาเงินไม่ให้สูญหายโดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
หาย
๑) การสาธิตและปฏิบัติตาม
๒) การเชื่อมโยงการจา
๓) บทบาทสมมติ
๔) สถานการณ์จาลอง
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
๔.๒.๗ สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การใช้เครื่องคิดเลข
ได้โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายพร้อมสาธิต
๒) การเชื่อมโยงการจา
๓) บทบาทสมมติ
๔) สถานการณ์จาลอง
๕) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง

๙๓
ทักษะ
๕. ความคิดรวบยอด
และการแก้ปัญหา
(Concept and
Problem Solving)

ทักษะย่อย
๕.๑ วันและเวลา

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๕.๑.๑ สามารถรู้จักวันที่ ต้องมาเรียนและ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการรู้จักวันที่
ต้องมาเรียนและวันหยุด โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
วันหยุดได้
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้
๑) การอธิบาย
๒) กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพ
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
๕.๑.๒ สามารถปฏิบัติกิจวัตรหรือกิจกรรมที่ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการปฏิบัติ
กิจวัตรหรือกิจกรรมที่มีการกาหนดนัดหมาย โดยใช้
มีการกาหนดนัดหมายไว้ได้
วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การอธิบาย
๒) กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพ
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
๕.๑.๓ สามารถปฏิบัติกิจวัตรหรือกิจกรรม ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการปฏิบัติ
กิจวัตรหรือกิจกรรม ตามเวลาในการทากิจวัตร
ตามตารางเวลาของแต่ละวันได้
ประจาวันของแต่ละวัน โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การอธิบาย
๒) กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพ
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง

๙๔
ทักษะ
๕. ความคิดรวบยอด
และการแก้ปัญหา
(Concept and
Problem Solving)
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๕.๒ การวางแผนการปฏิบัติ
กิจวัตรประจาวัน

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๕.๒.๑ สามารถบอกเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการบอก
เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับวันและเวลา เช่น เมื่อวาน
วันและเวลา เช่น เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้ได้
วันนี้ พรุ่งนี้ โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การอธิบาย
๒) กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพ
๔) การเลียนแบบ
๕) การชี้แนะ
๖) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
๕.๒.๒ สามารถวางแผน งาน กิ จ กรรม ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการสามารถวาง
งาน กิจกรรม ล่วงหน้า โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
ล่วงหน้าได้
๑) การอธิบาย
๒) กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพ
๔) การเลียนแบบ
๕) การชี้แนะ
๖) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
๕.๒.๓ สามารถวางแผนการปฏิบัติกิจวัตร ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการวางแผนการ
ประจาวัน เช่น การตั้งนาฬิกาปลุก นาฬิกา ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน เช่น การตั้งนาฬิกาปลุก
นาฬิกาบอกเวลา นาฬิกาจับเวลาได้ โดยใช้วิธีการ
บอกเวลา นาฬิกาจับเวลาได้
ดังต่อไปนี้
๑) การอธิบาย

๙๕

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

ทักษะย่อย
๕.๒ การวางแผนการปฏิบัติ
กิจวัตรประจาวัน (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๕.๒.๓ สามารถวางแผนการปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวัน เช่น การตั้งนาฬิกาปลุก นาฬิกา
บอกเวลา นาฬิกาจับเวลาได้ (ต่อ)

๕.๓ สถานที่ในชีวิตประจาวัน

๕.๓.๑ สามารถบอกสถานที่ที่ตนเองอยู่ได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
๒) กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง
๓) การเชื่อมโยงรูปภาพ
๔) การเลียนแบบ
๕) การชี้แนะ
๖) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการบอกสถานที่
ที่ตนเองอยู่ โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) บทบาทสมมติ
๒) สถานการณจาลอง
๓) การเชื่อมโยงการจา
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง

๕.๓.๒ สามารถค้นหาชื่อถนนและเลขที่บ้าน ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการค้นหาชื่อ
ถนนและเลขทีบ่ ้านตามข้อมูลที่กาหนด โดยใช้วิธีการ
ตามข้อมูลที่กาหนดได้
ดังต่อไปนี้
๑) บทบาทสมมติ
๒) สถานการณจาลอง
๓) การเชื่อมโยงการจา
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง

๙๖
ทักษะ
๕. ความคิดรวบยอด
และการแก้ปัญหา
(Concept and
Problem Solving)
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๕.๓ สถานที่ในชีวิตประจาวัน
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๕.๓.๓ สามารถรู้ที่ตั้งและบทบาทหน้าที่ของ
บริ ก ารต่ า ง ๆ ในชุ ม ชน และสามารถใช้
บริการจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ เช่น ร้านค้า ที่
ทาการ ไปรษณีย์ ธนาคาร ห้องสมุด ตลาด
สานักงาน เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบล โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพต าบล
เป็นต้น

๕.๓.๔ สามารถใช้สถานที่บริการต่าง ๆ ใน
ชุม ชนได้ เช่ น ร้านค้ า ที่ ท าการ ไปรษณี ย์
ธน าค าร ห้ อ งสมุ ด ตล าด ส านั กงาน
เทศบาลหรื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการรู้ที่ตั้งและ
บทบาทหน้าที่ของบริการต่าง ๆ ในชุมชน และ
สามารถใช้บริการจากสถานที่ต่าง ๆ ได้ เช่น ร้านค้า
ที่ทาการ ไปรษณีย์ ธนาคาร ห้องสมุด ตลาด
สานักงาน เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็นต้น โดยใช้
วิธีการดังต่อไปนี้
๑) บทบาทสมมติ
๒) สถานการณจาลอง
๓) การเชื่อมโยงการจา
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการรู้จักใช้
สถานที่บริการต่าง ๆ ในชุมชนได้ เช่น ร้านค้า ที่ทา
การ ไปรษณีย์ ธนาคาร ห้องสมุด ตลาด สานักงาน
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็นต้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) บทบาทสมมติ
๒) สถานการณจาลอง
๓) การเชื่อมโยงการจา
๔) การปฏิบัติจากสถานการณ์จริง

๙๗
ทักษะ
๕. ความคิดรวบยอด
และการแก้ปัญหา
(Concept and
Problem Solving)
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๕.๔ รู้จักการแก้ปัญหา

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๕.๔.๑ สามารถเผชิญกับปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน และ
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและ
เหมาะสม และสามารถแก้ปัญหาในการ
ดารงชีวิตประจาวันได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของการที่สามารถ
เผชิญกับปัญหาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน
และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสม
และสามารถแก้ปัญหาในการดารงชีวิตประจาวันได้
๑) การสาธิต
๒) การจาลองสถานการณ์
๓) การแสดงบทบาทสมมุติ
๔) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๕) การสอนแบบตัวต่อตัว
๖) กระบวนการกลุ่ม
๗) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s

๙๘
๓) แนวการจัดกิจกรรมกลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม (Personal and Social Skills)
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การจัดการและการ ๑.๑ การรู้จักตนเอง
ควบคุมตนเอง (Selfdetermination Skills)

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

๑.๑.๒ สามารถบอกอารมณ์ของตนเองได้
เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกสิ่งที่ตนเอง
ชอบได้เช่น สี อาหาร กีฬา สถานที่ สัตว์ เป็นต้นโดย
ใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต การให้เลือกสิ่งต่างๆในชีวิตประจาวัน
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การสารวจ
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกอารมณ์ของ
ตนเองได้ เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เป็นต้น โดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต จากการใช้เรื่องเล่าทางสังคมและให้
แสดงตามบทบาท
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ

๙๙
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การจัดการและการ ๑.๑ การรู้จักตนเอง (ต่อ)
ควบคุมตนเอง (Selfdetermination Skills)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๑.๒ สามารถบอกอารมณ์ของตนเองได้
เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เป็นต้น (ต่อ)
๑.๑.๓ สามารถบอกชื่อของตนเองได้

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

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกชื่อของ
ตนเอง โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์
การแนะนาตนเอง
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การสอนแบบตัวต่อตัว
๗) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s
๑.๑.๔ สามารถบอกอายุ วันเดือนปีเกิดของ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกอายุ
ตนเองได้
วันเดือนปีเกิดของตนเอง โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตการใช้กลยุทธ์ผ่านการมองเห็นโดยใช้
ข้อมูลบุคคล
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง

๑๐๐
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การจัดการและการ ๑.๑ การรู้จักตนเอง (ต่อ)
ควบคุมตนเอง (Selfdetermination Skills)
(ต่อ)
๑.๒ ความภาคภูมิใจในตนเอง

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๑.๔ สามารถบอกอายุ วันเดือนปีเกิด
ของตนเองได้ (ต่อ)
๑.๒.๑ สามารถบอกความดีที่ตนเองกระทา
ได้เช่น ความดีที่กระทาต่อ ครอบครัว
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน สังคม
เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
๖) การสารวจ
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘)การสอนโดยใช้หลัก 3R’s

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกความดีที่
ตนเองกระทาได้เช่น ความดีที่กระทาต่อ ครอบครัว
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน สังคม เป็นต้นโดยใช้
วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต และการใช้เรื่องเล่าทางสังคม
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) กระบวนการกลุ่ม
๑.๒.๒ สามารถบอกความซื่อสัตย์ที่ตนเอง ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกความ
กระทาได้ เช่น ไม่ลักขโมย ไม่พูดโกหก เป็น ซื่อสัตย์ที่ตนเองกระทาได้ เช่น ไม่ลักขโมย ไม่พูด
ต้น
โกหก เป็นต้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การใช้เรื่องเล่าทางสังคม
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์

๑๐๑
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การจัดการและการ ๑.๒ ความภาคภูมิใจในตนเอง
ควบคุมตนเอง (Self(ต่อ)
determination Skills)
(ต่อ)

๑.๓ การเห็นคุณค่าในตนเอง

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑.๒.๒ สามารถบอกความซื่อสัตย์ที่ตนเอง ๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
กระทาได้ เช่น ไม่ลักขโมย ไม่พูดโกหก เป็น ๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
ต้น (ต่อ)
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) กระบวนการกลุ่ม
๑.๒.๓ สามารถบอกความเสียสละที่ตนเอง ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกความ
กระทาได้ เช่น แบ่งขนมหรือของเล่นให้คน เสียสละที่ตนเองกระทาได้ เช่น แบ่งขนมหรือของเล่น
อื่น เป็นต้น
ให้คนอื่น เป็นต้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การใช้เรื่องเล่าทางสังคม
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๑.๓.๑ บอกความสามารถของตนเองได้ โดย ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอก
มีการตระหนัก ยอมรับ และเห็นคุณค่าใน ความสามารถของตนเองได้ โดยมีการตระหนัก
ตนเอง
ยอมรับ และเห็นคุณค่าในตนเองโดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้
๑) การจัดกิจกรรมให้เลือกปฏิบัติสิ่งที่ชอบและลงมือ
ปฏิบัติ
๒) การจาลองสถานการณ์

๑๐๒
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การจัดการและการ ๑.๓ การเห็นคุณค่าในตนเอง
ควบคุมตนเอง (Selfdetermination Skills)
(ต่อ)
๑.๔ รู้จักสิทธิ หน้าที่และ
บทบาทตนเอง

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑.๓.๑ บอกความสามารถของตนเองได้ โดย ๓) การแสดงบทบาทสมมุติ
มีการตระหนัก ยอมรับ และเห็นคุณค่าใน ๔) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
ตนเอง
๕) การสอนแบบตัวต่อตัว
๖) กระบวนการกลุ่ม
๗) การสอนโดยการมอบหมายงานที่สนใจ
๑.๔.๑ รูจ้ ักสิทธิ หน้าที่ บทบาทของตนเอง ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักสิทธิ หน้าที่
และมีความรับผิดชอบในการกระทาตาม
บทบาทของตนเอง และมีความรับผิดชอบในการ
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว กระทาตามบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว
ห้องเรียน เช่น การยืนตรงเคารพธงชาติ
ห้องเรียน เช่น การยืนตรงเคารพธงชาติ ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามกฎกติกาของห้องเรียน ช่วยงาน กฎกติกาของห้องเรียน ช่วยงานบ้าน
บ้าน เป็นต้น
เป็นต้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตและปฏิบัติในสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจาวัน
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การสอนแบบตัวต่อตัว
๗) กระบวนการกลุ่ม

๑๐๓
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การจัดการและการ ๑.๔ รู้จักสิทธิ หน้าที่และ
ควบคุมตนเอง (Selfบทบาทตนเอง (ต่อ)
determination Skills)
(ต่อ)

๑.๕ สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๔.๒ รูจ้ ักสิทธิ หน้าที่ บทบาทของตนเอง
และมีความรับผิดชอบในการกระทาตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชน และ
สังคม เช่น ไม่ทาลายทรัพย์สินของชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนตามโอกาสที่
เหมาะสม เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของรู้จักสิทธิ หน้าที่
บทบาทของตนเอง และมีความรับผิดชอบในการ
กระทาตามบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชน
และสังคม เช่น ไม่ทาลายทรัพย์สินของชุมชน เข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชนตามโอกาสที่เหมาะสม เป็นต้น
โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตและปฏิบัติในสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจาวัน
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การสอนแบบตัวต่อตัว
๗) กระบวนการกลุ่ม
๑.๕.๑ สามารถใช้ภาษา ท่าทาง การ
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การที่สามารถใช้
ตอบสนองต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ภาษา ท่าทาง การตอบสนองต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ตามประเพณี วัฒนธรรมและมารยาททาง ผู้อื่น ตามประเพณี วัฒนธรรมและมารยาททางสังคม
สังคม เช่น การยิ้ม การไหว้ การทักทาย
เช่น การยิ้ม การไหว้ การทักทาย และการรักษา
และการรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น รู้จัก ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักสังเกตพฤติกรรม รู้จักสังเกตพฤติกรรมของเพื่อน ปรับตนเอง เพื่อสร้าง
ของเพื่อน ปรับตนเอง เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ เป็นต้นโดยใช้วิธีการ
ที่ดีกับผู้อื่นได้ เป็นต้น
ดังต่อไปนี้

๑๐๔
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การจัดการและการ ๑.๕ สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์
ควบคุมตนเอง (Self- กับผูอ้ ื่น (ต่อ)
determination Skills)
(ต่อ)

๒. การมีส่วนร่วมทาง
สังคม (Community
Participation and
Living Skills)

๒.๑ การเข้าคิว

พฤติกรรมที่คาดหวัง

แนวทางการจัดกิจกรรม
๑) การสาธิ ต และปฏิ บั ติ ใ นสถานการณ์ จริ ง ใน
ชีวิตประจาวัน
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การสอนแบบตัวต่อตัว
๗) กระบวนการกลุ่ม
๘) การสอนโดยใช้ 3R’s
๒.๑.๑ รูจ้ ักการรอคอยโดยการเข้าคิวเพื่อ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักการรอคอย
รับบริการในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน โดยการเข้าคิวเพื่อรับบริการในห้องเรียน สถานศึกษา
และสังคม เช่น การรับของ การส่งงาน การ ชุมชน และสังคม เช่น การรับของ การส่งงาน การรับ
รับอาหารและสิ่งของต่างๆ การซื้อสินค้า
อาหารและสิ่งของต่างๆ การซื้อสินค้าหรือรับบริการ
หรือรับบริการการชาระค่าสินค้าการเข้าคิว การชาระค่าสินค้าการเข้าคิวรับบริการโรงพยาบาล
รับบริการโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือ ห้างสรรพสินค้า หรือเล่นของเล่นสาธารณะเป็นต้น
เล่นของเล่นสาธารณะเป็นต้น
เป็นต้นโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตและปฏิบัติในสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจาวัน
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง

๑๐๕
ทักษะ
๒. การมีส่วนร่วมทาง
สังคม (Community
Participation and
Living Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๑ การเข้าคิว (ต่อ)

๒.๒ การบาเพ็ญประโยชน์

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๒.๑.๑ รูจ้ ักการรอคอยโดยการเข้าคิวเพื่อ
รับบริการในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม เช่น การรับของ การส่งงาน การ
รับอาหารและสิ่งของต่างๆ การซื้อสินค้า
หรือรับบริการการชาระค่าสินค้าการเข้าคิว
รับบริการโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือ
เล่นของเล่นสาธารณะเป็นต้น (ต่อ)
๒.๒.๑ รูจ้ ักช่วยเหลือครอบครัว ชุมชนและ
สังคม เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน บริจาคสิ่งของเมื่อ
เกิดภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) กระบวนการกลุ่ม
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักช่วยเหลือ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน
ล้างจาน กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน บริจาคสิ่งของเมื่อ
เกิดภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้นโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตและปฏิบัติในสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจาวัน
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) กระบวนการกลุ่ม
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s

๑๐๖
ทักษะ
ทักษะย่อย
๓. การเดินทางในชุมชน ๓.๑ สถานที่ต่างๆในชุมชน
(Community
Mobility Skills)

๓.๒ สัญลักษณ์และสัญญาณ
จราจร

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๓.๑.๑ รูจ้ ักสถานที่ต่างๆในชุมชน เช่น
โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า
ตลาด และสถานที่ราชการอื่นๆ เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักสถานที่
ต่างๆในชุมชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า ตลาด และสถานที่ราชการอื่นๆ เป็น
ต้นโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การสารวจชุมชน
๗) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๘) การสอนแบบตัวต่อตัว
๙) กระบวนการกลุ่ม
๑๐) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s
๓.๒.๑ รูจ้ ักและเข้าใจสัญลักษณ์และปฏิบัติ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักสถานที่
ตามสัญญาณจราจรได้อย่างถูกต้อง
ต่างๆในชุมชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า ตลาด และสถานที่ราชการอื่นๆ เป็น
ต้นโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตและปฏิบัติ
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์

๑๐๗
ทักษะ
ทักษะย่อย
๓. การเดินทางในชุมชน ๓.๒ สัญลักษณ์และสัญญาณ
(Community
จราจร (ต่อ)
Mobility Skills) (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๓.๒.๑ รูจ้ ักและเข้าใจสัญลักษณ์และปฏิบัติ ๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
ตามสัญญาณจราจรได้อย่างถูกต้อง (ต่อ)
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง โดยใช้การ
เลือกและจัดสินใจ
๖) การสารวจชุมชน
๗) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๘) การสอนแบบตัวต่อตัว
๙) กระบวนการกลุ่ม
๓.๓ การเดินทางไปสถานที่ต่าง ๓.๓.๑ รูจ้ ักตาแหน่งที่ตั้ง เส้นทางที่ต่าง ๆ ใน ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักตาแหน่ง
ๆ ในชุมชน
ชุมชน เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล เป็นต้น ที่ตั้ง เส้นทางที่ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น โรงเรียน วัด
และใช้เครื่องมือช่วยในการเดินทาง เช่น
โรงพยาบาล เป็นต้น และใช้เครื่องมือช่วยในการ
โทรศัพท์ การถามทางป้าย สัญลักษณ์ต่าง ๆ เดินทาง เช่น โทรศัพท์ การถามทาง ป้าย สัญลักษณ์
เป็นต้น
ต่าง ๆ เป็นต้นโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตกับสื่อของจริงและปฏิบัติ
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การสารวจชุมชน
๗) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๘) การสอนแบบตัวต่อตัว
๙) กระบวนการกลุ่ม

๑๐๘
ทักษะ
ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๓. การเดินทางในชุมชน ๓.๓ การเดินทางไปสถานที่ต่าง ๓.๓.๑ รูจ้ ักตาแหน่งที่ตั้ง เส้นทางที่ต่าง ๆ ใน
(Community
ๆ ในชุมชน (ต่อ)
ชุมชน เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล เป็นต้น
Mobility Skills) (ต่อ)
และใช้เครื่องมือช่วยในการเดินทาง เช่น
โทรศัพท์ การถามทางป้าย สัญลักษณ์ต่าง ๆ
เป็นต้น
๓.๔ การโดยสารรถประจาทาง ๓.๔.๑ สามารถเลือกใช้บริการรถโดยสาร
ประจาทาง รู้จักจุดขึ้นรถ การชาระเงิน วิธี
โดยสารรถเพื่อให้ไปถึงจุดหมายได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย

แนวทางการจัดกิจกรรม
๑๐) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การที่สามารถ
เลือกใช้บริการรถโดยสารประจาทาง รู้จักจุดขึ้นรถ
การชาระเงิน วิธีโดยสารรถเพื่อให้ไปถึงจุดหมายได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตและสอนบูรณาการกับทักษะวิชาการ
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การสารวจชุมชน
๗) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๘) การสอนแบบตัวต่อตัว
๙) กระบวนการกลุ่ม

๑๐๙
ทักษะ
๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
(Socialization and
Leisure Skills)

ทักษะย่อย
๔.๑ ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี ต่างๆในชุมชน

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๑.๑ การรู้จักและสามารถปรับตัวและ
สามารถปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาต่างๆในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

๔.๑.๒ สามารถเข้าร่วมและปฏิบัติตาม
ประเพณีวัฒนธรรมที่ชุมชนปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักการรู้จัก
และสามารถปรับตัวและสามารถปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาต่างๆในชุมชนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑. การสาธิตและปฏิบัติตามในชีวิตประจาวัน
๒. การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓. การจาลองสถานการณ์
๔. การแสดงบทบาทสมมุติ
๕. การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖. การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗. การสอนแบบตัวต่อตัว
๘. กระบวนการกลุ่ม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การร่วมและปฏิบัติ
ตามประเพณีวัฒนธรรมที่ชุมชนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง

๑๑๐
ทักษะ
๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
(Socialization and
Leisure Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๑ ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี ต่างๆในชุมชน (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๑.๒ สามารถเข้าร่วมและปฏิบัติตาม
ประเพณีวัฒนธรรมที่ชุมชนปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (ต่อ)

๔.๒ การแต่งกายเข้าร่วม
๔.๒.๑ สามารถเลือกแต่งกายเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆตามประเพณีของ กิจกรรมต่างๆตามประเพณีของชุมชนได้
ชุมชน
อย่างถูกต้องและเหมาะสมเช่น การแต่งกาย
ไปงานมงคลสมรส การแต่งกายเข้าร่วม
พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ การแต่งกายไป
งานศพ เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) กระบวนการกลุ่ม
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักการรู้จัก
และสามารถปรับตัวและสามารถปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาต่างๆในชุมชนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตและให้เลือกเครื่องแต่งกาย
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) กระบวนการกลุ่ม
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s

๑๑๑
ทักษะ
๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
(Socialization and
Leisure Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๓ การเล่นและร่วมกิจกรรม
กับผู้อื่น

๔.๔ ปฏิบัติตามมารยาททาง
สังคมกับบุคคลอื่นตามโอกาส
และกาลเทศะ

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๓.๑ สามารถเล่นและร่วมกิจกรรมกับ
ผู้อื่นได้ เช่น การแข่งกีฬา การรดน้าดาหัว
การก่อเจดีย์ทราย การทาบุญตักบาตร การ
ช่วยงานบุญ เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเล่นและร่วม
กิจกรรมกับผู้อื่นได้ เช่น การแข่งกีฬา การรดน้าดาหัว
การก่อเจดีย์ทราย การทาบุญตักบาตรโดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) กระบวนการกลุ่ม
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s
๔.๔.๑ สามารถปฏิบัติตามมารยาททาง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักการปฏิบัติ
สังคมกับบุคคลอื่นตามโอกาสและกาลเทศะ ตามมารยาททางสั งคมกับบุคคลอื่นตามโอกาสและ
ได้ เช่น การไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ การนั่ง กาลเทศะ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้
การยืน เป็นต้น
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ

๑๑๒
ทักษะ
๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
(Socialization and
Leisure Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๔ ปฏิบัติตามมารยาททาง
๔.๔.๑ สามารถปฏิบัติตามมารยาททาง
สังคมกับบุคคล อื่นตาม โอกาส สังคมกับบุคคลอื่นตามโอกาสและกาลเทศะ
และกาลเทศะ (ต่อ)
ได้ เช่น การไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ การนั่ง
การยืน เป็นต้น (ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) กระบวนการกลุ่ม
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s
๔.๕ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๔.๕.๑ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักปฏิบัติตาม
ของสังคมและกฎหมายเบื้องต้น สังคมและกฎหมายเบื้องต้นใน
กฎระเบี ย บของสั ง คมและกฎ หมายเบื้ อ งต้ น ใน
ในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน เช่น การห้ามสูบบุหรี่ ห้ามส่ง ชีวิตประจาวัน โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถ
เสียงดัง ทิ้งขยะให้ถูกที่ การร่วมรักษา
ทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
สาธารณะประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ ๑) การสาธิต
สิ่งแวดล้อม การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การ ๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
ย้ายที่อยู่ การทาบัตรประชาชน กฎจราจร ๓) การจาลองสถานการณ์
เป็นต้น
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) กระบวนการกลุ่ม
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s

๑๑๓
ทักษะ
๔. การปรับตัวในสังคม
และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
(Socialization and
Leisure Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๖ การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๖.๑ รูจ้ ักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม เช่น การอ่านหนังสือ
การออกกาลังกาย การดูภาพยนตร์
กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ การปลูกต้นไม้ เก็บ
ขยะ ทาความสะอาดที่สาธารณะ เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) กระบวนการกลุ่ม
๙) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s

๑๑๔
๔) แนวการจัดกิจกรรมกลุ่มทักษะการทางานและอาชีพ (Vocational Skills)
ทักษะ
ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ ๑.๑ อาชีพหลากหลายในชุมชน ๑.๑.๑ รู้และเข้าใจการประกอบอาชีพที่
(Career Education
เช่น เกษตรกรรม คหกรรม
หลากหลายในชุมชนตนเอง
Skills)
อุตสาหกรรม พาณิชกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และบริหาร
จัดการ และการบริการ
๑.๒ พื้นฐานงานอาชีพที่
หลากหลายตามความสนใจ

๑.๒.๑ บอก/อธิบาย อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
อาชีพ

๑.๓ การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
เบื้องต้น ในการทางานอาชีพ

๑.๓.๑ ใช้อุปกรณ์ในการทางาน

๑.๓.๒ จัดเก็บอุปกรณ์ในการทางาน

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อาชีพในชุมชน
๒) จัดนิทรรศการอาชีพ
๓) เกมจับคู่อาชีพ
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) การฝึกปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
๓) การสาธิต
๔) เกมจับคู่อุปกรณ์
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จาลอง
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน

๑๑๕
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ ๑.๓ การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
(Career Education
เบื้องต้น ในการทางานอาชีพ
Skills) (ต่อ)
(ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๓.๒ จัดเก็บอุปกรณ์ในการทางาน (ต่อ)
๑.๓.๓ บารุงรักษาอุปกรณ์ในการทางาน

๑.๔ กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การทาทักษะอาชีพที่สนใจ

๑.๕ การวางแผนการทางาน
ร่วมกันระหว่าง นักเรียน
ผู้ปกครอง ครู และสถาน
ประกอบการ

แนวทางการจัดกิจกรรม
๓) การสาธิต
๔) เกมจับคู่อุปกรณ์

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) การฝึกปฏิบัติ
๓) การสาธิต
๔) เกมจับคู่อุปกรณ์กับการบารุงรักษา
๑.๔.๑ ปฏิบัติตามกระบวนการ/ขั้นตอน ใน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
งานอาชีพ
ดังต่อไปนี้
๑) ให้เลือกงานอาชีพที่สนใจ
๒) วิเคราะห์งาน
๓) สาธิตและให้ปฏิบัติตามในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
ทีละขั้น
๔) การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จริง
๑.๕.๑ วางแผนการทางานร่วมกับผู้ปกครอง ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ดาเนินการโดยใช้
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๒) ประชุมวางแผน

๑๑๖
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ ๑.๕ การวางแผนการทางาน
(Career Education
ร่วมกันระหว่าง นักเรียน
Skills) (ต่อ)
ผู้ปกครอง ครู และสถาน
ประกอบการ (ต่อ)
๑.๖ การเตรียมตัวเข้าสู่สถาน
ประกอบการ

พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑.๕.๑ วางแผนการทางานร่วมกับผู้ปกครอง ๓) ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้/สถานประกอบการอาชีพ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ในชุมชน
๔) ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงาน
๑.๖.๑ ปฏิบัติตนพร้อมเข้าสู่สถาน
ประกอบการ เช่น ทางานให้เสร็จตรงตาม
จานวนที่กาหนดหรือเวลาที่กาหนด การตรง
ต่อเวลา เป็นต้น

๑.๗ การฝึกปฏิบัติงานอาชีพใน ๑.๗.๑ ปฏิบัติงานอาชีพในสถาน
สถานประกอบการ
ประกอบการได้

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) เข้ารับการฝึกในศูนย์/สถานประกอบการ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในฐานะผู้ช่วย
๒) บทบาทสมมติ
๓) ฝึกปฏิบัติตามข้อกาหนด
๔) ฝึกโดยใช้สถานการณ์จริง
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) ประเมินและฝึกอาชีพร่วมกับผู้อื่นใน
สถานประกอบการโดยมีพี่เลี้ยง
๒) ฝึกปฏิบัติงานอาชีพ
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑๑๗
ทักษะ
๒. การเรียนรู้เรื่องการ
ทางาน (Work
Education Skills)

ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๒.๑ การเตรียมตัวการสมัคร
๒.๑.๑ เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
งานได้แก่ การเตรียมเอกสาร
งาน
ประกอบการสมัครงาน เช่น
สาเนาบัตรประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย เป็น
ต้น การกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม
การสมัครงาน การยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัครงาน การเข้า
รับการสัมภาษณ์งาน การแต่ง
กายได้เหมาะสมกับการสมัคร
งาน
๒.๑.๒ กรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครงาน

๒.๑.๓ ยื่นเอกสารประกอบการสมัครงาน

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) เลือกเอกสารที่กาหนด
๒) จับชื่อเอกสารกับชื่อเรียก
๓) จัดเอกสารตามรายการ
๔) การกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มง่ายๆ
๕) การสัมภาษณ์งานในสถานการณ์ต่างๆ

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) เลือกเอกสารที่กาหนด
๒) จัดเอกสารตามรายการ
๓) กรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครงาน
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) เลือกเอกสารที่กาหนด
๒) จัดเอกสารตามรายการ
๓) ยื่นเอกสารประกอบการสมัครงาน
๔) การสัมภาษณ์งานในสถานการณ์ต่างๆ

๑๑๘
ทักษะ
ทักษะย่อย
๒. การเรียนรู้เรื่องการ ๒.๑ การเตรียมตัวการสมัคร
ทางาน (Work
งานได้แก่ การเตรียมเอกสาร
Education Skills) (ต่อ) ประกอบการสมัครงาน เช่น
สาเนาบัตรประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย เป็น
ต้น การกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม
การสมัครงาน การยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัครงาน การเข้า
รับการสัมภาษณ์งาน การแต่ง
กายได้เหมาะสมกับการสมัคร
งาน (ต่อ)
๒.๒ การปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ในการทางานร่วมกับผู้อื่น เช่น
เคารพเจ้านาย สวัสดีทักทาย
เจ้านายและเพื่อนร่วมงาน ไม่
ส่งเสียงดัง

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๒.๑.๔ เข้ารับการสัมภาษณ์งาน

๒.๑.๕ แต่งกายได้เหมาะสมกับการสมัคร
งาน

๒.๒.๑ ปฏิบัติตนถูกกาลเทศะ กับเพื่อน
ร่วมงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒.๒ จัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม เช่น อารมณ์โกรธ ความเครียด
เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) เลือกเอกสารที่กาหนด
๒) จัดเอกสารตามรายการ
๓) เข้ารับการสัมภาษณ์งาน
๔) การสัมภาษณ์งานในสถานการณ์ต่างๆ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) ฝึกจัดแต่งเครื่องแต่งกายสาหรับการไปปฏิบัติงาน
๒) ปฏิบัติโดยมีพี่เลี้ยง
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑)บทบาทสมมติ
๒) การปฏิบัติสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑)บทบาทสมมติ
๒) การปฏิบัติสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ

๑๑๙
ทักษะ
ทักษะย่อย
๒. การเรียนรู้เรื่องการ ๒.๒ การปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ทางาน (Work
ในการทางานร่วมกับผู้อื่น เช่น
Education Skills) (ต่อ) เคารพเจ้านาย สวัสดีทักทาย
เจ้านายและเพื่อนร่วมงาน ไม่
ส่งเสียงดัง (ต่อ)
๒.๓ การปฏิบัติตนในการการ
แต่งกายให้เหมาะสมกับสถาน
ประกอบการ
๒.๔ การปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ เช่น การลงเวลา
ทางาน การลางาน เป็นต้น

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๒.๒.๒ จัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม เช่น อารมณ์โกรธ ความเครียด
เป็นต้น (ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๒.๓.๑ เลือกและใช้เครื่องแต่งกายอย่าง
เหมาะสมกับการทางานในสถาน
ประกอบการ

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑)สาธิต
๒) ปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) ปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) ใช้เทคนิคการสนับสนุนการเห็นโดยใช้นาฬิกา แสง
ไฟหรือสื่ออื่นๆ
๒) ใบงาน/ใบจัดกิจกรรม
๓) การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
๔) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๒.๔.๑ ปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่สถาน
ประกอบการกาหนด

๑๒๐
ทักษะ
ทักษะย่อย
๒. การเรียนรู้เรื่องการ ๒.๔ การปฏิบัติตนตาม
ทางาน (Work
กฎระเบียบของสถาน
Education Skills) (ต่อ) ประกอบการ เช่น การลงเวลา
ทางาน การลางาน เป็นต้น
(ต่อ)

๒.๕ การปฏิบัติตนให้มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในสถาน
ประกอบการ

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๒.๔.๒ ลงเวลา/สแกนลายนิ้วมือ/ตอกบัตร
มาและกลับ

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑)ใบงาน/ใบจัดกิจกรรม
๒) การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒.๔.๓ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การขาด/ลางาน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ได้ถูกต้องตามระเบียบ
ดังต่อไปนี้
๑) อธิบายและสาธิต
๒) ใบงาน/ใบจัดกิจกรรม
๓) การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
๔) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒.๕.๑ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใน
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
สถานประกอบการด้วยความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑) ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนจนสาเร็จ
๒) ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑๒๑
ทักษะ
ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๒. การเรียนรู้เรื่องการ ๒.๖ การปฏิบัติงานตามขั้นตอน ๒.๖.๑ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนในหน้าที่ที่
ทางาน (Work
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ
Education Skills) (ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การปฏิบัติงานตามขั้นตอนและการแก้ไขและการ
แก้ไขปรับปรุงโดยพี่เลี้ยง
๒) การปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒.๗ การจัดเก็บ ตรวจสอบหลัง ๒.๗.๑ จัดเก็บอุปกรณ์/เครื่องมือหลังการใช้ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
การปฏิบัติงาน
งาน
ดังต่อไปนี้
๑) การปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ
๒) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒.๗.๒ ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๑) การขอคาแนะนาในการปฏิบัติงาน
๒) การปฏิบัติในสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑๒๒
ทักษะ
๓. การวางแผนการใช้
เงิน (Financial
Planning and
Management Skills)

ทักษะย่อย
๓.๑ การวางแผนการใช้เงิน

๓.๒ การบันทึกค่าใช้จ่าย
ครัวเรือน

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๓.๑.๑ บอกรายได้หรืองบประมาณของ
ตนเอง

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) จัดทาบัญชีรับ-จ่ายง่ายๆ
๒) ระบุรายได้จากการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒ สามารถวางแผนการใช้เงินรายวัน
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) ทาบัญชีรายวันง่ายๆแยกเป็นรายรับและรายจ่าย
๒) บันทึกค่าใช้จ่ายประจาวัน
๓.๑.๓ สามารถวางแผนการใช้เงินราย
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
สัปดาห์
ดังต่อไปนี้
๑) ทาบัญชีรายวันง่ายๆแยกเป็นรายรับและรายจ่าย
๒) บันทึกค่าใช้จ่ายประจาสัปดาห์
๓.๑.๔ สามารถวางแผนการใช้เงินรายเดือน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) ทาบัญชีรายวันง่ายๆแยกเป็นรายรับและรายจ่าย
๒) บันทึกค่าใช้จ่ายประจาเดือน
๓.๒.๑ บันทึกรายรับรายจ่าย รายวัน ราย ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
สัปดาห์และรายเดือน
ดังต่อไปนี้
๑) ให้ความรู้ในการจัดทาบัญชีครัวเรือนง่ายๆ
๒) จัดทาแบบ))))รับให้กรอกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
๓) ลงมือปฏิบัติ

๑๒๓
ทักษะ
๓. การวางแผนการใช้
เงิน (Financial
Planning and
Management Skills)
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๓.๒ การบันทึกค่าใช้จ่าย
ครัวเรือน (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๓.๒.๑ บันทึกรายรับรายจ่าย รายวัน ราย
สัปดาห์และรายเดือน (ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
๔) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๓.๓ การออมเงิน

๓.๓.๑ ออมเงินโดยหยอดกระปุกออมสิน

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) ร่วมกาหนดเป้าหมายการออมเงินและกาหนดวิธี
ออมเงิน
๒) การแสดงบทบาทสมมติ/สถานการณ์จาลอง
๓) จัดทาคู่มือการออมเงิน
๔) ลงมือปฏิบัติ
๕) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) ศึกษาดูงานธนาคาร
๒) การแสดงบทบาทสมมติ/สถานการณ์จาลอง
๓) จัดทาคู่มือการออมเงิน
๔) ลงมือปฏิบัติ
๕) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๓.๓.๒ ออมเงินโดยการฝากธนาคาร

๑๒๔
ทักษะ
๓. การวางแผนการใช้
เงิน (Financial
Planning and
Management Skills)
(ต่อ)

ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๓.๔ การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน ๓.๔.๑ กู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ตาม
ขั้นตอน

๔. สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทางาน
(Health and Safety
Skills)

๔.๑ การแต่งกายเพื่อความ
ปลอดภัยขณะปฏิบัติงานเช่น
สวมหมวกนิรภัย สวมถุงมือ
สวมรองเท้า เป็นต้น

๔.๑.๑ เลือกและแต่งกายได้เหมาะสมเพื่อ
ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) จัดทาสื่อรูปภาพ/แผ่นป้ายไวนิล ให้ความรู้การ
กู้ยืมเงินตามขั้นตอน
๒) การแสดงบทบาทสมมติ/สถานการณ์จาลอง
๓) จัดทาคู่มือการกู้ยืมเงิน
๔) ลงมือปฏิบัติ
๕) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) จัดทาสื่อรูปภาพ/แผ่นป้ายไวนิล ให้ความรู้การแต่ง
กายที่เหมาะสม ปลอดภัย
๒) ลงมือปฏิบัติ
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล
๔) บทบาทสมมติ
๕) สถานการณ์จาลอง

๑๒๕
ทักษะ
๔. สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทางาน
(Health and Safety
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๒ การดูแลสุขภาพตนเอง
๔.๒.๑ ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง
ขณะปฏิบัติงาน เช่น สวมผ้าปิด ขณะปฏิบัติงาน
จมูก
สวมหน้ากากเป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) จัดทาสื่อรูปภาพ/แผ่นป้ายไวนิล ให้แนวทางการ
ดูแลสุขภาพ
๒) ลงมือปฏิบัติ
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล
๔) จัดทาคู่มือการดูแลสุขภาพตนเองขณะปฏิบัติงาน

๔.๓ การใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี
เหมาะสมและปลอดภัย

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) จัดทาสื่อรูปภาพ/แผ่นป้ายไวนิลการใช้เครื่องมือให้
ถูกวิธี เหมาะสมกับงานและปลอดภัย
๒) จัดทาคู่มือการใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี เหมาะสมกับ
งานและปลอดภัย
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) จัดทาสื่อรูปภาพ/แผ่นป้ายไวนิลการใช้เครื่องมือให้
ถูกวิธี เหมาะสมกับงานและปลอดภัย
๒) จัดทาคู่มือการใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี เหมาะสมกับ
งานและปลอดภัย
๓) ลงมือปฏิบัติ

๔.๓.๑ ใช้เครื่องมือได้ถูกวิธี เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน

๔.๓.๒ ใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย

๑๒๖
ทักษะ
๔. สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทางาน
(Health and Safety
Skills) (ต่อ)

๕. การเดินทางไป
ทางาน
(Transportation
Skills)

ทักษะย่อย
๔.๓ การใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี
เหมาะสมและปลอดภัย (ต่อ)

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๓.๒ ใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย (ต่อ)

แนวทางการจัดกิจกรรม
๔) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล

๔.๔ การสันทนาการกับเพื่อน
ร่วมงานเช่น การรับประทาน
อาหารร่วมกัน สังสรรค์กับ
เพื่อนร่วมงาน รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายร่วมกันในการทา
กิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น

๔.๔.๑ ปฏิบัติตนให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
เพื่อนร่วมงาน

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

๕.๑ การวางแผนการเดินทาง ๕.๑.๑ ระบุเวลา สถานที่ และพาหนะใน
เช่น การเดินทางถึงที่ทางาน
การเดินทางจากบ้านไปที่ทางาน
การขึ้นรถตามตารางการเดินรถ
เป็นต้น

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

๑๒๗
ทักษะ
๕. การเดินทางไป
ทางาน
(Transportation
Skills) (ต่อ)

ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๕.๒ การเลือกบริการขนส่ง
๕.๒.๑ เลือกใช้บริการการขนส่งในการ
สาธารณะหรือส่วนบุคคลในการ เดินทางไปทางาน
ไปทางานได้อย่างเหมาะสม

๕.๓ ความปลอดภัยในการ
๕.๓.๑ ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์การใช้รถ
เดินทาง เช่น สวมหมวกกันน็อค การใช้ถนน ในการเดินทางได้ถูกต้อง
คาดเข็มขัดนิรภัย การข้ามถนน
บนทางม้าลาย หรือสะพานลอย
เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) วิเคราะห์งานและฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน
๒) ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๓) ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) ศึกษาวิธีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในชุมชน
๒) ฝึกปฏิบัติโดยมีพี่เลี้ยง
๓) ปฏิบัติจริง

หมายเหตุ ผู้สอนสามารถเพิ่มเติมพฤติกรรมที่คาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรมได้ตามความต้องการจาเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล

๑๒๘

๓. การจัดการเรียนรู้ในทักษะต่างๆ
ทักษะการดารงชีวิต ประกอบด้วยกลุ่ม ทั กษะต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่ ม ทักษะการดารงชีวิต
ประจ าวั น กลุ่ ม ทั ก ษะวิ ช าการเพื่ อ การด ารงชี วิ ต กลุ่ ม ทั ก ษะส่ ว นบุ ค คลและสั ง คมและ
กลุ่มทักษะการทางานและอาชีพ ซึ่งได้ให้คานิยามแต่ละทักษะเพื่อความเข้าใจตรงกัน ดังนี้
๓.๑ กลุม่ ทักษะการดารงชีวิตประจาวัน (Functional Daily Living Skills) หมายถึง
การศึ ก ษาเรี ย นรู้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ในเรื่ อ งการดู แ ลตนเองและการดู แ ลสุ ข อนามั ย ส่ ว นบุ ค คล การดู แ ล
ที่อยู่ อาศั ย การดูแลสุ ขภาพและความปลอดภั ยในชี วิต ประจาวัน การเข้ าสั งคม การทากิจกรรม
นันทนาการ และ การทางานอดิเรก (กิจกรรมยามว่าง) การเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายตนเอง การมีส่วนร่วม
ในสั งคมและทั กษะชี วิ ต โดยใช้ ก ารจัด สถานการณ์ จาลอง บทบาทสมมุ ต ติ และสถานการณ์ จริ ง
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการดารงชีวิตประจาวันได้ด้วยตนเอง
กลุ่ม ทักษะการดารงชีวิตประจาวัน ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ซึ่งได้ให้คานิยาม
แต่ละทักษะเพื่อความเข้าใจตรงกัน ดังนี้
๑) ทักษะการดูแลตนเองและการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills) หมายถึงการเลือกเครื่องแต่งกาย การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย การใช้
ห้ อ งน้ าในที่ อ ยู่ อ าศั ย การใช้ ห้ อ งน้ าในที่ ส าธารณะ อนามั ย ส่ ว นบุ ค คล การปฏิ บั ติ ตนและดู แ ล
บุคลิกภาพ
๒) ทักษะการเคลื่อนย้ายและเคลื่อนที่ (Functional mobility Skills) หมายถึง
การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน
๓) ทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน (Health and
safety in Home and community Skills) หมายถึ ง การปฐมพยาบาลและสุ ข ภาพ การแพ้
อาหาร หรือแพ้ยา การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากอันตราย (ภายใน/ภายนอกบ้าน)
๔) ทั ก ษะการท างานบ้ า น (Home Living Skills) หมายถึ ง การดู แ ลเสื้ อ ผ้ า
การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม การจัดและการทาความสะอาดโต๊ะอาหาร การทาความสะอาดภาชนะ
ต่างๆ ทา/เปลี่ยนเครื่องที่นอน ทาความสะอาดและจัดห้อง
๕) ทั กษะการเข้า สังคม การท ากิจ กรรมนั น ทนาการ และ การทางานอดิเรก
(กิ จ กรรมยามว่ า ง) (Socialization, Recreation and leisure Skills) หมายถึ ง นิ สั ย ในการ
รับประทานอาหารร่วมกัน การใช้เวลาว่างที่บ้าน
๖) ทักษะการมีส่วนร่วมในสังคมและทักษะชีวิต (Community Participation
and Living skills) หมายถึง การซื้อของ การกินอาหารนอกบ้าน
ทักษะย่ อยเหล่านี้ ได้น ามาจัดเป็นกรอบเนื้อหาสาระส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ได้จัดลาดับไว้ ดังนี้

๑๒๙

ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การดูแลตนเองและการดูแลสุขอนามัย ๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย
ส่วนบุคคล (Personal care and
๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย
hygiene Skills)
๓) การใช้ห้องน้าในที่อยู่อาศัย
๔) การใช้ห้องน้าในที่สาธารณะ
๕) อนามัยส่วนบุคคล
๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ
๒. การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน
๑) การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน
(Functional Mobility Skills)
๓. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใน ๑) การดูแลและการป้องกันสุขภาพ
ชีวิตประจาวัน (Health and Safety
๒) การปฐมพยาบาล
Skills)
๓) การแพ้อาหาร หรือแพ้ยา
๔. การทางานบ้าน
๑) การดูแลเสื้อผ้า
(Home Living Skills)
๒) การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
๓) การจัดและการทาความสะอาดโต๊ะอาหาร
๔) การทาความสะอาดภาชนะต่างๆ
๕) ทา/เปลี่ยนเครื่องที่นอน
๖) ทาความสะอาดและจัดห้อง
๕. การเข้าสังคม การทากิจกรรม
๑) มารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกัน
นันทนาการ และการทางานอดิเรก
๒) การใช้เวลาว่างที่บ้าน
(กิจกรรมยามว่าง) (Socialization ,
Recreation and Leisure Skills)
๖. การมีส่วนร่วมในสังคมและทักษะชีวิต ๑) การซื้อของ
(Community Participation and
๒) การรับประทานอาหารนอกบ้าน
Living Skills)
ตารางที่ ๔.๑ การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มทักษะการดารงชีวิตประจาวัน

๑๓๐

การนาทักษะและสาระไปจัดการเรียนรู้ได้เสนอแนะวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยผู้สอน / ผู้ดูแลสามารถใช้แนวทางไปแตกย่อยในการจัดกิจกรรมตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) /แผนการให้บริการ
เฉพาะครอบครั ว (Individualized Family Service Plan :IFSP) ส าหรั บ การจั ด ท าแผนการสอน
เฉพาะบุ ค คล (Individualized Implementation Plan : IIP) หรื อ แผนบริ ก ารโดยครอบครั ว
และชุมชน (Family and Community Service Plan : FCSP) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ทักษะ
ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑. การดูแลตนเองและ ๑) การถอดและสวม ๑ .๑ ส า ม า ร ถ ถ อ ด
การดูแลสุขอนามัยส่วน ใส่เครื่องแต่งกาย
เครื่ อ งแต่ ง กายได้ ๑
บุคคล (Personal
ชิ้น
care and hygiene
Skills)

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ ผู้เรียนปฏิบัติ
ในเรื่อ ง การรู้จั ก ชื่อ เรีย ก
ของเครื่องแต่งกาย คาสั่ ง
ที่ ใช้ และการปฏิ บั ติ ต าม
คาสั่ง โดยผู้สอนช่วยเหลือ
จนผู้ เรี ย นสามารถท 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
สถานการณ์จาลอง
๓ )ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง

ตัวอย่างการนาพฤติกรรมที่คาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรมไปจัดทาแผนการสอน
เฉพาะบุคคล และแผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน ดังนี้

๑๓๑

๑) ตารางวิเคราะห์งาน
(ตัวอย่าง)
วิเคราะห์งาน
กิจกรรม ถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิน
พฤติกรรมที่คาดหวัง ผู้เรียนสามารถถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิ้น
เป้าหมายระยะยาว ผู้เรียนสามารถถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิ้นได้ ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อให้ ด.ช.เสมอ เสมือน ถอดเสื้อ คอกลม ด.ช.เสมอ เสมือน สามารถถอดเสื้อ
คอกลมได้ด้วยตนเอง (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน
การวิเคราะห์งานขันตอนการถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย
ขันตอน
กิจกรรมถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิน
ที่
๑
เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนใช้มือทั้ง ๒ ข้าง รวบชายเสื้อดึงขึ้นมาอยู่ระดับอก ผู้เรียนสามารถใช้มือทั้ง ๒ ข้าง
รวบชายเสื้อดึงขึ้นมาอยู่ระดับอกได้ ในระดับคุณภาพ ๔ จานวน ๕ ครั้งติดต่อกัน
๒
เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนใช้มือขวาเลื่อนไปรวบชายเสื้อด้านซ้ายไว้ ปล่อยมือซ้ายออกมาจากเสื้อและชูมือขึ้น
ผู้เรียนสามารถใช้มือขวาเลื่อนไปรวบชายเสื้อด้านซ้ายไว้ ปล่อยมือซ้ายออกมาจากเสื้อและชูมือขึ้น ได้ ใน
ระดับคุณภาพ ๔ จานวน ๕ ครั้งติดต่อกัน
๓
เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนใช้มือขวาดึงชายเสื้อขึ้นมาเหนือข้อศอกซ้าย ผู้เรียนสามารถใช้มือขวาดึงชายเสื้อ
ขึ้นมาเหนือข้อศอกซ้าย ได้ในระดับคุณภาพ ๔ จานวน ๕ ครั้งติดต่อกัน
๔
เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนงอข้อศอกมาพร้อมทั้งดึงแขนเสื้อออกให้อยู่บนไหล่ซ้าย ผู้เรียนสามารถงอข้อศอก
มาพร้อมทั้งดึงแขนเสื้อออกให้อยู่บนไหล่ซ้ายได้ ในระดับคุณภาพ ๔ จานวน ๕ ครั้งติดต่อกัน
๕
เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน ใช้มือซ้ายรวบชายเสื้อด้านขวาชูไว้ ปล่อยมือขวาจากชายเสื้อและชูมือขึ้น ผู้เรียน
สามารถใช้มือซ้ายรวบชายเสื้อด้านขวาชูไว้ ปล่อยมือขวาจากชายเสื้อและชูมือขึ้นได้ ในระดับคุณภาพ ๔
จานวน ๕ ครั้งติดต่อกัน
๖
เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน ใช้มือซ้ายดึงชายเสื้อขึ้นมาเหนือข้อศอก ผู้เรียนสามารถใช้มือซ้ายดึงชายเสื้อขึ้นมา
เหนือข้อศอกได้ในระดับคุณภาพ ๔ จานวน ๕ ครั้งติดต่อกัน
๗
เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน งอข้อศอกขวาลงพร้อมกับดึงแขนเสื้อออกให้อยู่บนไหล่ขวา ผู้เรียนสามารถงอ
ข้อศอกขวาลงพร้อมกับดึงแขนเสื้อออกให้อยู่บนไหล่ขวาได้ในระดับคุณภาพ ๔ จานวน ๕ ครั้งติดต่อกัน
๘
เมื่อผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน ใช้มือทั้ง ๒ ข้างรวบชายเสื้อทั้งหมดดึงให้พ้นศีรษะ ผู้เรียนสามารถใช้มือทั้ง ๒ ข้าง
รวบชายเสื้อทั้งหมดดึงให้พ้นศีรษะได้ในระดับคุณภาพ ๔ จานวน ๕ ครั้งติดต่อกัน

๑๓๒

๒) แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(ตัวอย่าง)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individualized Implementation Plan : IIP)
ชื่อ-สกุล ด.ช.เสมอ เสมือน
ประเภทความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทักษะการดารงชีวิตประจาวัน เรื่อง ถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิ้น
เป้ า หมายระยะ ๑ ปี ภายใน วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๙ ด.ช.เสมอ เสมื อ น สามารถถอด
เครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิ้น
พฤติกรรมที่คาดหวัง ด.ช.เสมอ เสมือน สามารถถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิ้น
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อให้ ด.ช.เสมอ เสมือน ถอดเสื้อคอกลม ด.ช.เสมอ เสมือน สามารถถอดเสื้อคอกลม
ได้ด้ว ยตนเอง (ระดับคุณ ภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติด ต่อกัน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๘
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ขันตอนที่ 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 นาที
เรื่อง
ถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิ้น
เนือหา
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนใช้มือทั้ง ๒ ข้าง รวบชายเสื้อดึงขึ้นมาอยู่ระดับอก ผู้เรียนสามารถใช้มือ
ทั้ง ๒ ข้าง รวบชายเสื้อดึงขึ้นมาอยู่ระดับอกได้

๑๓๓

กิจกรรมการสอน
ขันนา
๑. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน
๒. ผู้สอนนากิจกรรมการเล่านิทานสั้นๆ เรื่อง “หนูดีแต่งตัว” ให้ผู้เรียนฟัง
ขันสอน
๑. ผู้สอนสาธิตการถอดเสื้อให้ผู้เรียนดู
๒. ผู้สอนฝึกผู้เรียนในสถานการณ์จริง ในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับกิจวัตรประจาวันของผู้เรียน
ในการถอดเครื่องแต่งกาย โดย กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการถอดเสื้อ ของผู้สอน
๓. ผู้สอนจับมือผู้เรียนพาทากิจกรรมการถอดเสื้อ
๔. ผู้สอนชี้นาการทากิจกรรม เช่น การกระตุ้นทางกาย การกระตุ้นด้วยวาจา
๕. ผู้สอนลดการช่วยเหลือลงจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
ขันสรุป
เมื่อผู้เรียนสามารถทากิจกรรมได้ด้วยตนเองผู้สอนให้การชมเชย พร้อมกระตุ้นย้าคาสั่งใน
การทากิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนจดจา มีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติได้ในครั้งต่อไป
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์/สิ่งอานวยความสะดวก/บริการ
๑. เสื้อของผู้เรียน
๒. นิทานเรื่อง “หนูดีแต่งตัว”
การวัดผลและประเมินผล
๑.วิธีการวัดผลและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
- การทดสอบ
๒.เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล
- แบบสังเกตสังเกตพฤติกรรม
- แบบทดสอบ
๓. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทาได้(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔จานวน ๕ ครั้งติดต่อกัน

๑๓๔

เกณฑ์ระดับคุณภาพ
๐ หมายถึง
๑ หมายถึง
๒ หมายถึง
วาจา
๓ หมายถึง
๔ หมายถึง

ผู้เรียนทาไม่ได้
ผู้เรียนทาได้แต่ต้องช่วยเหลือโดยการกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทาง ทางวาจา
ผู้เรียนทาได้แต่ต้องช่วยเหลือโดยการกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง ทาง
ผู้เรียนทาได้แต่ต้องช่วยเหลือโดยการกระตุ้นเตือนทาง วาจา
ผู้เรียนทาได้ด้วยตนเอง
ลงชื่อ.............................................................ครูผู้สอน
(...........................................................)

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ....................................................................
(..........................................................)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของผู้บริหาร
( ) เป็นแผนการสอนที่ดีใช้สอนได้
( ) ควรปรับแก้ ...........................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(......................................................)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด..............
............/....................../.............

๑๓๕

สรุปผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชือ่ .................................................ครูผู้สอน
(.........................................................)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ....................................................................
(..........................................................)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของผู้บริหาร
( ) เห็นชอบตามผลการสอนและวางแผนการสอนในขั้นตอนต่อไป
( ) ควรปรับแก้ .........................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(.........................................)
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด................
............/....................../.............

๑๓๖

๓) แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(ตัวอย่าง)
แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)
ชื่อคนพิการ ด.ช.เสมอ เสมือน
ประเภทความพิการ บกพร่องทางสติปัญญาลักษณะความพิการ ไม่สามารถจัดการกิจวัตรประจาวัน
ของตนเองได้
ทักษะ การดารงชีวิตประจาวัน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่เริม่ พัฒนา วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ วันสิ้นสุดถึง ๓๑
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
พฤติกรรมที่คาดหวัง ผู้เรียนสามารถถอดเครื่องแต่งกายได้ ๑ ชิ้น
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อให้ ด.ช.เสมอ เสมือน ถอดเสื้อคอกลม ด.ช.เสมอ เสมือน สามารถถอดเสื้อคอกลม
ได้ด้วยตนเอง (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน 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
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
การพัฒนา
วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริง
ขั้นตอนการพัฒนา
เมื่อให้ผู้สอนบอกให้
ด.ช.เสมอ เสมือน ใช้มือทั้ง
๒ ข้าง รวบชายเสื้อดึงขึ้นมา
อยู่ระดับอก ด.ช.เสมอ

ว/ด/ป
ที่พัฒนา

๑ พฤษภาคม ๕๘
๒ พฤษภาคม ๕๘
๓ พฤษภาคม ๕๘
๔ พฤษภาคม ๕๘
๕ พฤษภาคม ๕๘

ผลการพัฒนา
ทาได้ ทา
ไม่ได้







ผู้นิเทศ

หมาย
เหตุ

นางมี เสมือน
นางมี เสมือน
นางมี เสมือน
นางมี เสมือน
นางมี เสมือน

ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง

๑๓๗

ว/ด/ป
ที่พัฒนา

การพัฒนา

๖ พฤษภาคม ๕๘
เสมือน สามารถใช้มือทั้ง ๒
ข้าง รวบชายเสื้อดึงขึ้นมาอยู่ ๗ พฤษภาคม ๕๘
๘ พฤษภาคม ๕๘
ระดับอกได้ (ระดับคุณภาพ
๙ พฤษภาคม ๕๘
การเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้ง
๑๐ พฤษภาคม ๕๘
ติดต่อกัน
๑๑ พฤษภาคม ๕๘

สรุปผลการพัฒนา
 ทาได้
 ทาไม่ได้

หมายถึง
หมายถึง

ผลการพัฒนา
ทาได้ ทา
ไม่ได้







ผู้นิเทศ

หมาย
เหตุ

นางมี เสมือน
นางมี เสมือน
นางมี เสมือน
นางมี เสมือน
นางมี เสมือน
นางสาวบังเอิญ มาสอน

ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ครูศูนย์ฯ

ระดับคุณภาพ ๔ ทาได้ด้วยตนเอง
ผู้เรียนไม่สามารถทาได้

สรุปผลการพัฒนา



ผ่าน
ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ควรให้นักเรียนได้ปฏิบัติทาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนสามารถทากิจกรรมได้ด้วยตนเอง
ต่อไป

๑๓๘

๓.๒ กลุ่ ม ทั ก ษะวิ ช าการเพื่ อ การด ารงชี วิ ต (Functional Academic Skills)
หมายถึง การศึ กษา เรี ย นรู้ ฝึ กปฏิ บั ติในเรื่องการสื่ อสาร การอ่าน การเขียน การคิด คานวณและ
ความคิดรวบยอดและการแก้ปั ญ หา ในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่ อการดารงชี วิตโดยใช้ การสาธิต
การวิเคราะห์งาน การแสดงบทบาทสมมุติและการฝึกปฏิบัติจริงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน
และเกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้แ ละใช้ ในการด ารงชี วิ ต มี ทั ก ษะในการการสื่ อ สาร การอ่า น
การเขี ย น การคิ ด ค านวณ และความคิ ด รวบยอดและการแก้ ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ างๆ
ในชีวิตประจาวัน และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุด และดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิตประกอบด้วยทักษะต่างๆ ซึ่งได้ให้คานิยามแต่ละ
ทักษะเพื่อความเข้าใจตรงกัน ดังนี้
๑) ทั ก ษะการสื่ อ สาร (Communication Skills) หมายถึ ง การพู ด หรื อ สื่ อ สาร
ด้วยวิธีที่แสดงการตอบรับ หรือปฏิเสธ แสดงความต้องการพื้นฐานด้วยท่าทาง เสียง ภาษาง่าย ๆ หรือ
สื่อต่าง ๆ และด้วยเครื่องมือการสื่อสารทางเลือก
๒) ทักษะการอ่าน (Reading Skills) หมายถึง การอ่านรูปภาพ สัญลักษณ์ คา และ
กลุ่ มค าที่ เกี่ย วข้อ งกับ บุ คคลใกล้ ชิ ด เครื่องใช้ ป้ ายในชีวิตประจาวัน อ่านคาที่ ตารางเรีย น ตาราง
นั ด หมาย ค าแนะน า ที่ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น และสามารถบอกความหมาย เพื่ อ ที่ จ ะน าไปปฏิ บั ติ
ให้ถูกต้องและเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
๓) ทั ก ษะการเขี ย น (Writing Skills) หมายถึ ง เขี ย นหรื อ พิ ม พ์ ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล ที่ อ ยู่
ชื่อบุคคลในครอบครัว ญาติ พี่ น้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เบอร์โทรศัพท์ ตารางนัดหมาย แบบฟอร์ม
ต่าง ๆ และบอกความต้องการของตนเอง
๔) ทักษะการคิด ค านวณ (Arithmetics Skills) หมายถึง การบอกค่าตัว เลขที่ ระบุ
ในอุ ป กรณ์ แ ละของใช้ ต่ า ง ๆ หยิ บ ของตามจ านวนบอกและเข้ า ใจการเรีย งล าดั บ ในการหยิ บ จั บ
หรื อ จั ด สิ่ งของไว้ ต ามล าดั บ เปรี ย บเที ย บปริ ม าณหรื อ น้ าหนั ก สิ่ ง ของที่ ก าหนดให้ โดยใช้ อุ ป กรณ์
การใช้จ่ายเงิน การเปรียบเทียบราคาสินค้า การเก็บรักษาเงิน การเก็บออม และการใช้เครื่องคิดเลข
๕) ทักษะความคิดรวบยอดและการแก้ปัญหา (Concept and Problem Solving
Skills) หมายถึง การบอกวันที่ต้องมาเรียนและวันหยุด ปฏิบัติกิจวัตร และกิจกรรมที่มีการกาหนด
นั ด หมายตามตารางเวลาในแต่ ล ะวัน เหตุก ารณ์ ที่ สั มพั น ธ์ กับ วัน และเวลาวางแผนงาน กิจ กรรม
ล่วงหน้าวางแผนการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน บอกสถานที่ ที่ตนเองอยู่ค้นหาชื่อถนนและเลขที่บ้าน
ตามข้อมูลที่กาหนด รู้ที่ตั้งและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสถานที่ให้บริการต่าง ๆ ในชุมชน

๑๓๙

ทักษะเหล่านี้ได้นามาจัดเป็นกรอบเนื้อหาสาระสาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ได้จัดลาดับไว้ ดังนี้
ทักษะ
๑. การสื่อสาร
๒. การอ่าน
๓. การเขียน
๔. การคิดคานวณ
๕. ความคิดรวบยอดและการแก้ปัญหา

ทักษะย่อย
การพูดและการสื่อสาร
การอ่านในชีวิตประจาวัน
การเขียนในชีวิตประจาวัน
๑. การบอกค่าตัวเลขและจานวน
๒. การใช้จ่ายเงิน
๑. วันและเวลา
๒. การวางแผนการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
๓. สถานที่ในชีวิตประจาวัน
๔. รู้จักการแก้ปัญหา

ตารางที่ ๔.๒ การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิต
การนาทักษะและสาระไปจัดการเรียนรู้ได้เสนอแนะวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยผู้ ส อน / ผู้ ดู แ ลสามารถใช้ แ นวทางไปแตกย่ อ ยในการจั ด กิ จ กรรมตามจุ ด ประสงค์ ที่ ก าหนด
ไว้ ใ น แผน การจั ด การศึ กษ าเฉพ าะบุ คคล (Individualized Education Programe : IEP) /
แผนการให้ บ ริ ก ารเฉพาะครอบครั ว (Individualized Family Service Plan : IFSP) ส าหรั บ
การจั ด ท าแผน ก ารส อน เฉ พ าะบุ ค ค ล (Individualized Implementation Plan : IIP) ห รื อ
แ ผ น บ ริ ก ารโด ย ค รอ บ ค รั ว แ ล ะ ชุ ม ช น (Family and Community Service Plan : FCSP)
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ทักษะ
ทักษะย่อย
พฤติกรรมที่คาดหวัง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๒. การอ่าน
การอ่านใน
๓. สามารถอ่านป้ายที่มีภาพ/ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ชีวิตประจาวัน
ในเรื่อง การที่อ่านป้ายที่มี
สัญลักษณ์ คาหรือกลุ่มคาใน
ภาพ/สัญลักษณ์ คาหรือ
ชีวิตประจาวัน เช่น อันตราย
กลุ่มคาในชีวิตประจาวัน
ทางเข้า ทางออก ทางหนีไฟ
เช่น อันตราย ทางเข้า
ป้ายห้องน้าหญิง ป้ายห้องน้า ทางออก ทางหนีไฟ ป้าย
ชาย ป้ายบอกสินค้า ป้ายห้าม ห้องน้าหญิง ป้ายห้องน้า
เข้า ป้ายบอกทาง ป้ายห้ามเข้า ชาย ป้ายบอกสินค้า ป้าย
ป้ายบอกสถานที่บริการต่างๆ ห้ามเข้า ป้ายบอกทาง
ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอก

๑๔๐

ทักษะ

ทักษะย่อย

พฤติกรรมที่คาดหวัง
เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
สถานที่บริการต่างๆ เป็น
ต้นโดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) เรียนรู้ในสถานที่จริง
๒) การสาธิตและปฏิบัติ
ตาม
๓) การเลียนแบบ
๔) การอ่านเป็นคา
๕) การเชื่อมโยงรูปภาพ
กับคา
๖) การแจกรูปประสมคา
๗) การใช้เกม

ตั ว อย่ า งการน าพฤติ ก รรมที่ ค าดหวั ง และแนวทางการจั ด กิ จ กรรมไปจั ด ท า
แผนการสอนเฉพาะบุคคลและ แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชนดังนี้
๑) ตารางวิเคราะห์งาน
(ตัวอย่าง)
วิเคราะห์งาน
กิจกรรม การอ่านในชีวิตประจาวัน
พฤติกรรมที่คาดหวัง ผู้เรียนสามารถอ่านป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ คาหรือกลุ่มคาในชีวิตประจาวัน
เช่ น อั น ตราย ทางเข้ า ทางออก ทางหนี ไฟ ป้ า ยห้ อ งน้ าหญิ ง ป้ า ยห้ อ งน้ าชาย ป้ ายบอกสิ น ค้ า
ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกทาง ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกสถานที่บริการต่าง ๆ เป็นต้น
เป้าหมายระยะยาว ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ เด็กชายดารงสามารถอ่านป้ายในชีวิตประจาวันใน
โรงเรียน ได้แก่ ห้องน้าชาย ห้องน้าหญิง ทางเข้า ทางออก อันตราย ทางหนีไฟ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
๑. เมื่อให้เด็กชายดารงอ่านภาพ สัญลักษณ์ คาหรือกลุ่มคา ในชีวิตประจาวันในโรงเรียน
ได้แก่ ห้องน้าชาย ห้องน้าหญิง ผู้เรียนสามารถอ่านป้ายได้ถูกต้อง
๒. เมื่อให้เด็กชายดารงอ่านภาพ สัญลักษณ์ คาหรือกลุ่มคา ในชีวิตประจาวันในโรงเรียน
ได้แก่ ทางเข้า ทางออก ผู้เรียนสามารถอ่านป้ายได้ถูกต้อง

๑๔๑

๓. เมื่อให้เด็กชายดารงอ่านภาพ สัญลักษณ์ คาหรือกลุ่มคา ในชีวิตประจาวันในโรงเรียน
ได้แก่ อันตราย ทางหนีไฟ ผู้เรียนสามารถอ่านป้ายได้ถูกต้อง
การวิเคราะห์งานขันตอนการอ่านป้ายในชีวิตประจาวันในโรงเรียน
ขันตอนที่
วิชาการเพื่อการดารงชีวิต การอ่านป้ายในชีวิตประจาวันในโรงเรียน
๑
เมื่อผู้สอนให้ผู้เรียนดูรูปภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้เรียนสามารถบอกได้ถูกต้อง
๒
เมือ่ ผู้สอนให้ผู้เรียนดูสัญลักษณ์ที่แทนผู้หญิง ผู้ชาย ผู้เรียนสามารถบอกได้ถูกต้อง
๓
เมือ่ ผู้สอนให้ผู้เรียนดูป้ายห้องน้าหญิง ห้องน้าชาย ที่มีสัญลักษณ์แทนผู้หญิง ผู้ชาย
ผู้เรียนสามารถบอกได้ถูกต้อง
๔
เมื่อผู้สอนให้ผู้เรียนดูป้ายห้องน้าหญิง ห้องน้าชาย ที่มีสัญลักษณ์แทนผู้หญิง ผู้ชาย
และคา ผู้เรียนสามารถบอกได้ถูกต้อง
๕
เมื่อผู้สอนให้ผู้เรียนดูป้ายห้องน้าหญิง ห้องน้าชาย ที่มีสัญลักษณ์แทนผู้หญิง ผู้ชาย
และกลุ่มคา ผู้เรียนสามารถบอกได้ถูกต้อง
๖
เมื่อผู้สอนให้ผู้เรียนดูป้ายห้องน้าหญิง ห้องน้าชาย ที่มีคาหรือกลุ่มคา ผู้เรียนสามารถ
บอกได้ถูกต้อง
๗
เมื่อผู้เรียนต้องการเข้าห้องน้า ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าห้องน้าได้อย่างถูกต้อง

๑๔๒

๒) แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(ตัวอย่าง)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individualized Implementation Plan : IIP)
ชื่อ-สกุล ด.ช.ดารง ชีวิตดี (นามสมมติ) ประเภทความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทักษะ วิชาการเพื่อการดารงชีวิต เรื่องการอ่านในชีวิตประจาวัน
พฤติกรรมที่คาดหวัง ผู้เรียนสามารถอ่านป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ คาหรือกลุ่มคาในชีวิตประจาวัน
เช่ น อั น ตราย ทางเข้ า ทางออก ทางหนี ไฟ ป้ า ยห้ อ งน้ าหญิ ง ป้ า ยห้ อ งน้ าชาย ป้ ายบอกสิ น ค้ า
ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกทาง ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกสถานที่บริการต่าง ๆ เป็นต้น
เป้าหมายระยะยาว ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ เด็กชายดารงสามารถอ่านป้ายในชีวิตประจาวัน
ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องน้าชาย ห้องน้าหญิง ทางเข้า ทางออก อันตราย ทางหนีไฟได้ด้วยตนเอง
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อให้เด็กชายดารงอ่านภาพ สัญลักษณ์ คาหรือกลุ่มคา ในชีวิตประจาวันในโรงเรียน ได้แก่
ห้ องน้ าชาย ห้ องน้ าหญิ ง ผู้ เรีย นสามารถอ่านป้ายได้ถูกต้อง (ระดับ คุณ ภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้ง
ติดต่อกัน ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
แผนการสอนที่ ๑ เริ่ ม ใช้ แ ผน วั น ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึ ง วั น ที่ ๓๑ สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้เวลาครั้งละ ๓๐ นาที
เรื่อง
การอ่านภาพ สัญลักษณ์ คาหรือกลุ่มคา
เนือหา
การอ่ านป้ ายที่ มี ภ าพ สั ญ ลั ก ษณ์ ค าหรือ กลุ่ ม คา ตามสถานที่ ต่ าง ๆ ในโรงเรียน ได้ แ ก่
ห้องน้าชาย ห้องน้าหญิง
กิจกรรมการสอน
ขันนา
๑. ผู้สอนแสดงรูปภาพผู้หญิง ผู้ชาย ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งแสดงภาพไว้บางส่วน และปิดภาพ
ไว้บ างส่วนให้ผู้ เรียนทาย ถ้าผู้เรียนทายถูกผู้สอนเปิดภาพให้ดูพร้อมให้ รางวัลภาพที่ผู้เรียนทายผิ ด
ให้ผู้สอนแยกไว้
๒. ให้ผู้เรียนเล่นเกมทายภาพในส่วนของภาพที่ยังทายไม่ถูก โดยเปิดให้เห็นภาพทั้งหมด
จนทายถูกครบทุกภาพ

๑๔๓

ขันสอน
๑. ผู้ ส อนแสดงรู ป ภาพผู้ ห ญิ ง ผู้ ช าย ในรู ป แบบต่ า ง ๆ แล้ ว ให้ ผู้ เรี ย นจั ด กลุ่ ม รู ป ภาพ
ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ รูปภาพผู้หญิง และรูปภาพผู้ชาย
๒. ผู้สอนหยิบรูปภาพครั้งละ ๑ ภาพ ให้ผู้เรียนบอกว่าเป็นผู้หญิง หรือผู้ชาย
๓. ผู้สอนแสดงรูปภาพผู้หญิงคู่กับสัญลักษณ์ผู้หญิง ผู้ชายคู่กับสัญลักษณ์ผู้ชาย ให้ผู้เรียนดู
๔. ผู้เรียนจับคู่รูปภาพกับสัญลักษณ์จากรูปภาพทั้งหมด โดยผู้สอนคอยช่วยเหลือ
๕. ผู้สอนหยิบรูปภาพขึ้นมาแล้วให้ผู้เรียนเลือกสัญลักษณ์มาจับคู่กับรูปภาพให้ถูกต้อง
๖. ผู้สอนแสดงสัญลักษณ์ผู้หญิงและผู้ชายในรูปแบบต่างๆให้ผู้เรียนดู
๗. ผู้ ส อนแสดงสั ญ ลั กษณ์ ผู้ ห ญิ ง ผู้ ช าย ในรูปแบบต่ าง ๆ แล้ ว ให้ ผู้ เรียนจัดกลุ่ ม รูป ภาพ
ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ สัญลักษณ์ผู้หญิง และสัญลักษณ์ผู้ชาย
๘. ผู้สอนแสดงสัญลักษณ์ผู้หญิงคู่กับคาว่า “หญิง” ผู้ชายคู่กับกับคาว่า “ชาย” ให้ผู้เรียนดู
๙. ผู้ เรี ย นจั บ คู่ สั ญ ลั ก ษณ์ กั บ ค าว่า “หญิ ง ” “ชาย” จากสั ญ ลั ก ษณ์ ทั้ งหมด โดยผู้ ส อน
คอยช่วยเหลือ
๑๐. ผู้สอนหยิบสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วให้ผู้เรียนเลือกคามาจับคู่กับสัญลักษณ์ให้ถูกต้อง
๑๑. ผู้สอนแสดงคาว่า“หญิง” “ชาย” ในรูปแบบต่างๆให้ผู้เรียนดู
๑๒. ผู้ ส อนแสดงค าว่า “หญิ ง ” “ชาย” ในรู ป แบบต่ าง ๆ แล้ ว ให้ ผู้ เรี ย นจั ด กลุ่ ม ของค า
ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ คาว่า“หญิง” และคาว่า“ชาย”
๑๓. ผู้ ส อนแสดงสั ญ ลั ก ษณ์ ผู้ ห ญิ งคู่ กั บ กลุ่ ม ค าว่ า “ห้ อ งน้ าหญิ ง ” ผู้ ช ายคู่ กั บ กั บ กลุ่ ม
คาว่า “ห้องน้าชาย” ให้ผู้เรียนดู
๑๔. ผู้ เรีย นจั บ คู่สั ญ ลั กษณ์ กับ กลุ่ มคาว่า “ห้ องน้ าหญิ ง” “ห้ องน้าชาย” จากสั ญ ลั กษณ์
ทั้งหมด โดยผู้สอนคอยช่วยเหลือ
๑๕. ผู้สอนหยิบสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วให้ผู้เรียนเลือกกลุ่มคามาจับคู่กับสัญลักษณ์ให้ถูกต้อง
๑๖. ผู้สอนแสดงกลุ่มคาว่า“ห้องน้าหญิง” “ห้องน้าชาย” ในรูปแบบต่างๆให้ผู้เรียนดู
๑๗. ผู้สอนแสดงกลุ่มคาว่า “ห้องน้าหญิง” “ห้องน้าชาย” ในรูปแบบต่าง ๆ แล้วให้ผู้เรียน
จัดกลุ่มของคาออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ คาว่า“ห้องน้าหญิง” และคาว่า“ห้องน้าชาย”
ขันสรุป
๑. ผู้เรียนอ่านคาว่าห้องน้าหญิง ห้องน้าชาย ที่ผู้สอนแสดงทีละคาได้ถูกต้อง
๒. ผู้สอนอธิบายว่าผู้หญิงควรจะเข้าห้องน้าหญิง ผู้ชายควรเข้าห้องน้าชาย
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์/สิ่งอานวยความสะดวก/บริการ
๑. รูปภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย

๑๔๔

๒. สัญลักษณ์แทนผู้หญิง ผู้ชาย
๓. บัตรคา หญิง ชาย ห้องน้าหญิง ห้องน้าชาย
๔. กระดานไวท์บอร์ด
การวัดผลและประเมินผล
๑. วิธีการวัดผลและประเมินผล
- การทดสอบ
๒. เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล
- แบบทดสอบ
๓. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทาได้ (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔ ขึ้นไป)
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
๑ หมายถึง
๒ หมายถึง
๓ หมายถึง
๔ หมายถึง
๕ หมายถึง

ผู้เรียนสามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ คา/กลุ่มคาได้ ร้อยละ ๔๐
ผู้เรียนสามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ คา/กลุ่มคาได้ ร้อยละ ๕๐
ผู้เรียนสามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ คา/กลุ่มคาได้ ร้อยละ ๖๐
ผู้เรียนสามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ คา/กลุ่มคาได้ ร้อยละ ๗๐
ผู้เรียนสามารถอ่านภาพ สัญลักษณ์ คา/กลุ่มคาได้ ร้อยละ ๘๐

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

๑๔๕

ความคิดเห็นของผู้บริหาร
( ) เป็นแผนการสอนที่ดีใช้สอนได้
( ) ควรปรับแก้ .............................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(.........................................)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด..............
............/....................../............

๑๔๖

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

ลงชื่อ....................................................................
(..........................................................)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของผู้บริหาร
( ) เห็นชอบตามผลการสอนและวางแผนการสอนในขั้นตอนต่อไป
( ) ควรปรับแก้ .........................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(.........................................)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด................
............/....................../............

๑๔๗

๓) แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(ตัวอย่าง)
แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)
ชื่อคนพิการ ด.ช.ดารง ชีวิตดี
ประเภทความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา ลักษณะความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา
ทักษะ วิชาการเพื่อการดารงชีวิต
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วัน ที่เริ่มพัฒ นา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วัน สิ้น สุดพัฒ นา ๓๑ สิ งหาคม
๒๕๕๙
พฤติกรรมที่คาดหวัง ผู้เรียนสามารถอ่านป้ายที่มีภาพ/สัญลักษณ์ คาหรือกลุ่มคาในชีวิตประจาวัน
เช่ น อั น ตราย ทางเข้ า ทางออก ทางหนี ไฟ ป้ า ยห้ อ งน้ าหญิ ง ป้ า ยห้ อ งน้ าชาย ป้ ายบอกสิ น ค้ า
ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกทาง ป้ายห้ามเข้า ป้ายบอกสถานที่บริการต่าง ๆ เป็นต้น
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่ อ ให้ เด็ ก ชายด ารงอ่ า นภาพ สั ญ ลั ก ษณ์ ค าหรื อ กลุ่ ม ค า ในสถานที่ ส าธารณะ เช่ น
ป้ ายห้ อ งน้ าชาย ห้ องน้ าหญิ ง ในร้ านอาหารหรือโรงพยาบาล ผู้ เรีย นสามารถอ่านป้ ายได้ ถูก ต้ อ ง
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘
ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครอง
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
การพัฒนา
วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริง
ขั้นตอนการพัฒนา
๑. เมื่อผู้ดูแลให้เด็กชายดารง
อ่านภาพ สัญลักษณ์ คาหรือ
กลุ่มคาในชีวิตประจาวันใน
โรงเรียน ได้แก่ ห้องน้าชาย
ห้องน้าหญิง ผู้เรียนสามารถ
อ่านอ่านภาพ สัญลักษณ์ คา
หรือกลุ่มคาได้ถูกต้อง

ว/ด/ป
ที่พัฒนา

ผลการพัฒนา
ทาได้ ทา
ไม่ได้

๑ พฤษภาคม ๕๘



๔ พฤษภาคม ๕๘



๕ พฤษภาคม ๕๘



๖ พฤษภาคม ๕๘



๗ พฤษภาคม ๕๘



๘ พฤษภาคม ๕๘



ผู้นิเทศ

หมาย
เหตุ

นางสาวมโน ทั่วถึง

ครูศูนย์ฯ

นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี

ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง

๑๔๘

ว/ด/ป
ที่พัฒนา

การพัฒนา

ผลการพัฒนา
ทาได้ ทา
ไม่ได้

๒. ผู้ดูแลฝึกเด็กชายดารง
อย่างต่อเนื่อง โดยลดการ
ช่วยเหลือ เมื่อเด็กชายดารง
สามารถทาได้

๑๑ พฤษภาคม ๕๘



๑๒ พฤษภาคม ๕๘



๑๓ พฤษภาคม ๕๘



๑๔ พฤษภาคม ๕๘



๓. ผู้ดูแลให้เด็กชายดารงไป
ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ให้เด็กชายดารงเลือกเข้า
ห้องน้าให้ตรงกับเพศของ
ตนเอง หากเด็กชายดารงทา
ไม่ได้ ผู้ดูแลให้คาชี้แนะ
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์/สิ่งอานวย
ความสะดวก/บริการ
๑. รูปภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย
๒. สัญลักษณ์แทนผู้หญิง
ผู้ชาย
๓. สื่อจากสถานการณ์จริง

๑๕ พฤษภาคม ๕๘



๑๘ พฤษภาคม ๕๘



๑๙ พฤษภาคม ๕๘



๒๐ พฤษภาคม ๕๘



๒๑ พฤษภาคม ๕๘



๒๒ พฤษภาคม ๕๘



ผู้นิเทศ

หมาย
เหตุ
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ครูศูนย์ฯ

๒๕ พฤษภาคม ๕๘



๒๖ พฤษภาคม ๕๘



๒๗ พฤษภาคม ๕๘



๒๘ พฤษภาคม ๕๘



นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี
นางขาว ชีวิตดี

๒๙ พฤษภาคม ๕๘



นางสาวมโน ทั่วถึง

หมายเหตุ
ทาได้
ทาไม่ได้
สรุปผลการพัฒนา

หมายถึง
หมายถึง





ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผู้เรียนจับคู่รูปภาพกับบัตรคาได้ถูกต้อง ๒ คา
ผู้เรียนไม่สามารถทาได้

๑๔๙

ผู้ ป กครองควรฝึ กผู้ เรี ยนอย่างต่ อเนื่ อ ง เพื่ อให้ ผู้ เรียนเกิ ดทั ก ษะในการอ่ านค าต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ
๓.๓ กลุ่ ม ทั ก ษะส่ ว นบุ ค คลและสั ง คม (Personal and Social Skills) หมายถึ ง
การศึ ก ษา เรี ย นรู้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะส่ ว นบุ ค คลและสั งคม ประกอบด้ ว ย การจั ด การและ
การควบคุมตนเอง ทักษะการมีส่วนร่วมทางสังคม การเดินทางในชุมชน และการปรับตัวในสังคมและ
การใช้ เวลาว่ างให้ เป็ น ประโยชน์ โดยใช้ ทั ก ษะการสาธิ ต การใช้ สื่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ การจ าลอง
สถานการณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง การสารวจ การจัดทา
โครงการและกิจกรรมในชุมชน การสอนแบบตัวต่อตัว กระบวนการกลุ่ม การสอนโดยใช้หลัก 3 R’s
เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นรู้ จั ก ตั ว เอง บทบาทหน้ า ที่ สามารถเผชิ ญ ปั ญ หาและเลื อ กแนวทางการแก้ ปั ญ หา
ในชีวิตประจาวัน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน มีมารยาททางสังคม
ปฏิ บั ติต ามกฎระเบี ย บ กติ กาของสั งคม ทั้ งยั งเดิ น ทางไปยั งสถานที่ ต่ างๆในชุ ม ชนให้ ถึ งจุด หมาย
อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสังคมและรู้จั กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อให้ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขเต็มตามศักยภาพ
กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคมประกอบด้วยทักษะต่างๆ ซึ่งได้ให้คานิยามแต่ละทักษะ
เพื่อความเข้าใจตรงกัน ดังนี้
๑) ทักษะการจัดการและการควบคุมตนเอง (Self-determination skills) หมายถึง
การจั ด การและการควบคุ มพฤติก รรมและอารมณ์ ของตนเองในชีวิตประจาวันเมื่อ อยู่ในสั งคมได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การรู้จักตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง และเห็นคุณค่าในตนเอง
รู้จักการแก้ปัญหา และรู้จักสิทธิ หน้าที่และบทบาทตนเอง สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น
๒) ทั ก ษะการมี ส่ ว นร่ ว มทางสั ง คม (Community Participation and Living
skills) หมายถึง การไปเข้าร่วมและปฏิบัติตนตามกฎกติกาของสังคม การรู้จักมีส่วนร่วมในชุมชนและ
สังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเข้าคิวซื้อสินค้าหรือรับบริการต่างๆ ในชุมชนเป็นต้น
๓ ) ทั ก ษ ะ ก ารเดิ น ท างใน ชุ ม ช น (Community Mobility skills) ห ม าย ถึ ง
การเดิ น ทางไปในสถานที่ ต่ างๆ ในชุม ชนและสั งคมถึ งจุด หมายอย่ างปลอดภั ย เช่ น การเดิ น ทาง
ไปโรงเรียน การเดินทางไปโรงพยาบาล ไปห้างสรรพสินค้า การขึ้น - ลงรถโดยสารประจาทาง เป็นต้น
(สัญญาณจราจรต่างๆ รู้ตาแหน่งของสถานที่ต่างๆในชุมชน การใช้เครื่องมือช่วยเหลือต่างๆ)
๔) ทักษะการปรับตัวในสังคมและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (Socialization
and Leisure skills) หมายถึ ง การรู้ จั ก ปรั บ ตั ว ให้ เหมาะสมตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละ
วั ฒ นธรรมของสั งคม สามารถท ากิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและสั งคมในเวลาว่ า ง เช่ น
การแต่งกายเข้าร่วมกิจ กรรมต่างๆตามประเพณี ของชุมชน สามารถเล่ นและร่วมกิจกรรมกับผู้ อื่น
ได้ ปฏิบั ติตามมารยาททางสังคมกับบุคคลอื่นตามโอกาสและกาลเทศะ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสังคมและกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจาวันเป็นต้น

๑๕๐

ทักษะเหล่านี้ได้นามาจัดเป็นกรอบเนื้อหาสาระสาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ได้จัดลาดับไว้ ดังนี้
ทักษะ
๑.การจัดการและการควบคุมตนเอง

๒.ทักษะการมีส่วนร่วมทางสังคม
๓.การเดินทางในชุมชน

๔.การปรับตัวในสังคมและการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์

ทักษะย่อย
๑.การรู้จักตนเอง
๒.ความภาคภูมิใจในตนเอง
๓.เห็นคุณค่าในตนเอง
๔.รู้จักสิทธิ หน้าที่และบทบาทตนเอง
๕.สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
๑.การเข้าคิว
๒.การบาเพ็ญประโยชน์
๑.สถานที่ต่างๆในชุมชน
๒.สัญลักษณ์และสัญญาณจราจร
๓.การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ในชุมชน
๔.การโดยสารรถประจาทาง
๑.ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ต่างๆในชุมชน
๒.การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามประเพณีของ
ชุมชน
๓.การเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น
๔.ปฏิบัติตามมารยาททางสังคมกับบุคคลอื่นตามโอกาส
และกาลเทศะ
๕.การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและกฎหมาย
เบื้องต้นในชีวิตประจาวัน
๖.การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ตารางที่ ๔.๓ การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม
การนาทักษะและสาระไปจัดการเรียนรู้ได้เสนอแนะวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยผู้ ส อน / ผู้ ดู แ ลสามารถใช้ แ นวทางไปแตกย่ อ ยในการจั ด กิ จ กรรมตามจุ ด ประสงค์ ที่ ก าหนด
ไว้ใน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Programe : IEP) / แผนการ
ให้ บ ริ ก ารเฉพาะครอบครั ว (Individualized Family Service Plan : IFSP) ส าหรั บ การจั ด ท า
แผนการสอนเฉพาะบุ ค คล (Individualized Implementation Plan : IIP) หรื อ แผนบริ ก ารโดย
ครอบครัวและชุมชน (Family and Community Service Plan : FCSP) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๑๕๑

ทักษะ
ทักษะย่อย
๒.ทักษะการมีส่วนร่วม ๒.๑ การเข้าคิว
ทางสังคม

พฤติกรรมที่คาดหวัง
๒.๑.๑ รูจ้ ักการรอคอย
โดยการเข้าคิวเพื่อรับ
บริการในห้องเรียน
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม เช่น การรับ
ของ การส่งงาน การรับ
อาหารและสิ่งของต่างๆ
การซื้อสินค้าหรือรับ
บริการการชาระค่า
สินค้าการเข้าคิวรับ
บริการโรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า หรือ
เล่นของเล่นสาธารณะ
เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ในเรื่อง การรู้จักการรอ
คอยโดยการเข้าคิวเพื่อรับ
บริการในห้องเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม เช่น การรับของ
การส่งงาน การรับอาหาร
และสิ่งของต่างๆ การซื้อ
สินค้าหรือรับบริการการ
ชาระค่าสินค้าการเข้าคิว
รับบริการโรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า หรือเล่น
ของเล่นสาธารณะเป็นต้น
เป็นต้นโดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตและปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจาวัน
๒) การใช้สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาท
สมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมใน
สถานการณ์จริง
๖) การจัดทาโครงการ
และกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) กระบวนการกลุ่ม
๙) การสอนโดยใช้หลัก
3R’s

ตัวอย่างการนาพฤติกรรมที่คาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรมไปจัดทาแผนการสอน
เฉพาะบุคคลและแผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน ดังนี้

๑๕๒

๑) ตารางวิเคราะห์งาน
(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกการวิเคราะห์งาน
ชื่อ-สกุล ด.ช.รักดี รักเรียน ประเภทความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทักษะที่สอน การมีส่วนร่วมทางสังคม เนือหา การเข้าคิว
มาตรฐาน ๑ คุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัด ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้าหมายระยะยาว ๑ปี เด็กชายรักดี รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิว ด้วยตนเองในเดือนมีนาคม
๒๕๕๙
พฤติกรรมที่คาดหวัง รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิว
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อกาหนดให้เด็กชายรักดี รอคอยในการเข้าคิว เด็กชายรักดีสามารถทาได้
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน ภายในเดือนกรกฎาคม
การวิเคราะห์งานขันตอนการเข้าคิว
ขันตอน
การเข้าคิว
๑ ผู้สอนจัดทาบัตรหมายเลขคิว
๒ ผู้สอนแจกบัตรหมายเลขคิวให้ผู้เรียนตามลาดับก่อน-หลัง
๓ ผ้สอนจาลองสานการณ์การรับบริการการตรวจสุขภาพ
๔ ผู้เรียนมาเข้าคิวตามบัตรหมายเลขคิวที่ตนเองได้รับ

๑๕๓

๒) แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(ตัวอย่าง)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)
ชื่อ-สกุล ด.ช.รักดี รักเรียน ประเภทความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทักษะที่สอน การมีส่วนร่วมทางสังคม เนือหา การเข้าคิว
มาตรฐาน ๑ คุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัด ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้าหมายระยะยาว ๑ปี เด็กชายรักดี รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิว
พฤติกรรมที่คาดหวัง รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิว
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อกาหนดให้เด็กชายรักดี รอคอยในการเข้าคิว เด็กชายรักดีสามารถทาได้
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน ภายในเดือนกรกฎาคม
แผนที่ ๑ เริ่มใช้แผนวันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๘ สินสุดแผนวันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๘ ใช้เวลาสอนคาบละ ๕๐ นาที
สาระสาคัญ
ผู้เรียนสามารถรอคอยในการเข้าคิวรับบริการต่างๆ
จุดประสงค์
ผู้เรียนรู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิวได้
กิจกรรมการสอน
ขันนา
๑) ครูกล่าวทักทายผู้เรียน
๒) ให้ผู้เรียนดูวีดีโอเพลงเด็กดีต้องเข้าคิว
เพลงเด็กดีต้องเข้าคิว
“พวกเรา เด็กดี เข้าคิว มีวินัยไม่ว่าใคร ก็ยังเข้าคิว
*ใครที่มาก่อน ก็ควรได้ก่อน มาทีหลัง รีบๆมาเข้าคิว*
เข้าคิว เข้าคิว เข้าคิว เข้าคิวรีบมาเข้าคิว
จะซื้อขนมขึ้นรถเมล์ เข้าคิว
เข้ามาต่อแถวไม่ลัดคิว ไม่แซงคิว
(ซ้า *)”

๑๕๔

ขันสอน
กิจกรรมที่ ๑ การเข้าคิวรับงานในห้องเรียน
กิจกรรมที่ ๒ การเข้าคิวส่งงานในห้องเรียน
กิจกรรมที่ ๓ การเข้าคิวรับอาหารที่โรงอาหาร
กิจกรรมที่ ๔ การจาลองสถานการณ์จริง การซื้อและชาระค่าสินค้า
กิจกรรมที่ ๕ การเข้าคิวซื้อและชาระสินค้าในร้านค้าชุมชน
กิจกรรมที่ ๑ การเข้าคิวรับงานในห้องเรียน
ผู้สอนให้ผู้เรียนเข้าคิวตามลาดับรายชื่อที่ผู้สอนเรียก เพื่อรับแจกใบงาน
กิจกรรมที่ ๒ การเข้าคิวส่งงานในห้องเรียน
เมื่ อ ครบเวลาที่ ผู้ ส อนก าหนดในการท าใบงาน ให้ ผู้ เรี ย นเข้ า คิ ว ตามล าดั บ ก่ อ น -หลั ง
เพื่อส่งใบงาน
กิจกรรมที่ ๓ การเข้าคิวรับอาหารที่โรงอาหาร
ผู้สอนพาผู้เรียนไปที่โรงอาหาร โดยแจกบัตรคิวให้กับผู้เรียนเพื่อเรียงลาดับการเข้าคิวรับ
อาหาร
กิจกรรมที่ ๔ การจาลองสถานการณ์จริง การเข้าบริการตรวจสุขภาพ
ผู้สอนจาลองเปิดบริการการตรวจสุขภาพ โดยการแจกบัตรคิว ผู้เรียนรับบัตรคิวและรอเรียก
ตามลาดับหมายเลขบัตรคิวของตนเอง เพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
กิจกรรมที่ ๕ การเข้าคิวซื้อและชาระสินค้าในร้านค้าชุมชน
ผู้สอนพานักเรียนไปร้านค้าขายไอศกรีม และให้ผู้เรียนเข้าคิวตามลาดับก่อน-หลัง เพื่อรอซื้อ
และชาระค่าไอศกรีม
ขันสรุป
ผู้เรียนสามารถรู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิวได้
สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอานวยความสะดวก/ บริการ
๑. บัตรหมายเลขลาดับคิว
๒. แผ่นซีดีเพลงเด็กดีต้องเข้าคิว
๓. คอมพิวเตอร์
๔. ใบงาน
๕. โรงอาหาร
๖. อาหาร
๗. ร้านค้า
๘. ไอศกรีม

๑๕๕

๙. เครื่องชั่งน้าหนัก
๑๐. ที่วัดส่วนสูง
๑๑. สมุดบันทึกสุขภาพ
๑๒. เงิน (ในกิจกรรมที่๕)
การวัดและประเมินผล
๑. การสังเกตพฤติกรรม
เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- ผู้เรียนสามารถเข้าคิวตามหมายเลขลาดับคิวได้อย่างถูกต้อง
ระดับคุณภาพ

๑
๒
๓
๔
๕

หมายถึง ทาไม่ได้ หรือไม่ยอมทา
หมายถึง ทาได้โดยจับมือทา
หมายถึง ทาได้โดยใช้การกระตุ้นเตือน
หมายถึง ทาได้โดยทาตามแบบ
หมายถึง ทาได้ด้วยตนเอง

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

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

๑๕๖

ความคิดเห็นของผู้บริหาร
( ) เป็นแผนการสอนที่ดีใช้สอนได้
( ) ควรปรับแก้ ............................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(.........................................)
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด…….
............/....................../.............

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

ความคิดเห็นของผู้บริหาร
( ) เห็นชอบตามผลการสอนและวางแผนการสอนในขั้นตอนต่อไป
( ) ควรปรับแก้ .........................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(.........................................)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด......
............/....................../.............

๑๕๗

๓) แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(ตัวอย่าง)
แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)
ชื่อ-สกุล ด.ช.รักดี รักเรียน ประเภทความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทักษะที่สอน การมีส่วนร่วมทางสังคม เนื้อหา การเข้าคิว
มาตรฐาน ๑ คุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัด ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้าหมายระยะยาว ๑ปี เด็กชายรักดี รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิว
พฤติกรรมที่คาดหวัง รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิว
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อกาหนดให้เด็กชายรักดี รอคอยในการเข้าคิว เด็กชายรักดีสามารถทาได้
(ระดับคุณภาพ ๔) ๕ ครั้ง ภายในเดือนพฤษภาคม
ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครอง
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
การพัฒนา
วิธีการ/ขั้นตอนการพัฒนา
๑. ฝึกการรอคอยในการเข้าคิว
ขั้นตอนการพัฒนา
1.1 ผู้ดูแลจาลองสถานการณ์
การซื้ออาหารโดยการให้
นักเรียนต่อแถวเป็นแถว
เดียว
1.2 ผู้เรียนซื้ออาหาร
ตามลาดับก่อนหลัง โดย
หากออกนอกแถวต้องไป
ต่อท้ายแถว
สื่อ/อุปกรณ์
บัตรหมายเลขลาดับคิว/
อาหาร

ว/ด/ป
ที่พัฒนา

ผลการพัฒนา
ทาได้ ทา
ไม่ได้




๑ พฤษภาคม ๕๘
๔ พฤษภาคม ๕๘
๕ พฤษภาคม ๕๘
๖ พฤษภาคม ๕๘
๗ พฤษภาคม ๕๘
๘ พฤษภาคม ๕๘
๑๑ พฤษภาคม ๕๘
๑๒ พฤษภาคม ๕๘







ผู้นิเทศ

หมายเหตุ

นางสาวมโน ทั่วถึง

ครูศูนย์ ฯ

นายดา รักเรียน
นายดา รักเรียน
นายดา รักเรียน
นายดา รักเรียน
นายดา รักเรียน
นายดา รักเรียน
นายดา รักเรียน
นางสาวมโน ทั่วถึง

ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ครูศูนย์ ฯ

๑๕๘

สรุปผลการพัฒนา
ทาได้ หมายถึง คนพิการทาได้โดยการกระตุ้นเตือนด้ายวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ทาไม่ได้ หมายถึง คนพิการไม่สามารถทาได้
สรุปผลการพัฒนา
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................…………………………… ………..

๑๕๙

๓.๔ กลุ่มทักษะการทางานและอาชีพ (Vocational Skills) หมายถึง ศึกษา เรียนรู้
ฝึกปฏิบั ติเกี่ย วกับ การเรียนรู้อาชีพ ประกอบด้ว ย การเรียนรู้อาชีพ หลากหลายในชุมชนพื้ นฐาน
งานอาชีพที่หลากหลายตามความสนใจการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้นในการทางานอาชีพ ได้แก่
การใช้ การจัดเก็บ และการบารุงรักษา เป็นต้น กระบวนการ/ขั้นตอนในการทางานในอาชีพที่สนใจ
การวางแผนการทางานร่วมกันระหว่าง ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู และสถานประกอบการ การเตรียมตัว
เข้ า สู่ ส ถานประกอบการ และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในสถานประกอบการเช่ น พนั ก งาน
ท าความสะอาด พนั ก งานบริ ก าร หรื อ พนั ก งานท าขนมในร้ า นเบเกอรี่ เป็ น ต้ น การท างาน
ประกอบด้ ว ย การเตรี ย มตั ว สมั ค รงาน การปฏิ บั ติ ต นในการแต่ ง กายให้ เ หมาะสมกั บ งาน
ในสถานประกอบการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ การปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ในการท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การปฏิ บั ติ ต นให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ในสถานประกอบการ การปฏิบั ติงานตามขั้นตอนในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ การวางแผนการใช้เงิน
ประกอบด้วย การวางแผนการใช้เงินรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน การบันทึกค่าใช้จ่ายครัวเรือน
การออมเงินและการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน สุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน ประกอบด้วย
การแต่ ง กายเพื่ อ ความปลอดภั ย ขณ ะปฏิ บั ติ ง าน การดู แ ลสุ ข ภาพตนเองขณ ะปฏิ บั ติ ง าน
การใช้เครื่องมือให้ ถูกวิธี เหมาะสมและปลอดภั ย การสั นทนาการกับเพื่ อนร่วมงาน การเดิน ทาง
ไปทางาน ประกอบด้วย การวางแผนการเดินทาง การเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือส่วนบุคคล
ในการไปทางานได้อย่างเหมาะสมความปลอดภัยในการเดินทาง
โดยการใช้ ทั ก ษะกระบวนการท างาน ทั ก ษะการจั ด การ ทั ก ษะการท างานร่ ว มกั น
ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะปฏิบัติ หรือบทบาทสมมุติ และสถานการณ์จาลอง
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจ มี ทั ก ษะการท างาน เห็ น คุ ณ ค่ า ของการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และมีคุณลักษณะที่ดี
ในการรักษางาน และมีส่วนรวมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มทักษะการทางานและอาชีพประกอบด้วยทักษะต่างๆ ซึ่งได้ให้คานิยามแต่ละทักษะ
เพื่อความเข้าใจตรงกัน ดังนี้
ทักษะการเรียนรู้เรื่องอาชีพ (Career Education Skills) หมายถึง การเรียนรู้อาชีพ
หลากหลายในชุมชนเช่น เกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม พาณิชกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ
บริ ห ารจั ด การ และการบริ ก าร พื้ น ฐานงานอาชี พ ที่ ห ลากหลายตามความสนใจการใช้ อุ ป กรณ์ /
เครื่ อ งมื อ เบื้ อ งต้ น ในการท างานอาชี พ ได้ แ ก่ การใช้ การจั ด เก็ บ และการบ ารุ งรั ก ษา เป็ น ต้ น
กระบวนการ/ขั้นตอนในการทางานในอาชีพที่สนใจ การวางแผนการทางานร่วมกันระหว่าง ผู้เรียน
ผู้ปกครอง ครู และสถานประกอบการ การเตรียมตัวเข้าสู่สถานประกอบการ และการฝึกปฏิบัติงาน
อาชีพในสถานประกอบการเช่น พนักงานทาความสะอาด พนักงานบริการ หรือพนักงานทาขนม
ในร้านเบเกอรี่ เป็นต้น

๑๖๐

ทั ก ษะการท างาน (Work Skills) หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว สมั ค รงาน เช่ น ส าเนา
บัตรประชาชน สาเนาทะเบี ยนบ้าน และรูปถ่าย เป็นต้น การกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครงาน
การยื่ น เอกสารประกอบการสมัครงาน การเข้า รับ การสั มภาษณ์ งาน การแต่งกายได้เหมาะสมกับ
การสมัครงาน การปฏิบั ติตนในการแต่งกายให้ เหมาะสมกับงานในสถานประกอบการ การปฏิบั ติ
ตามกฎระเบี ยบของสถานประกอบการ เช่น การลงเวลาทางาน การลางาน เป็นต้น การปฏิบัติตน
ที่เหมาะสมในการทางานร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ในสถานประกอบการ การปฏิบัติงานตามขั้นตอนในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ทั ก ษะการวางแผนการใช้ เงิน (Financial Planning and Management Skills)
หมายถึง การวางแผนการใช้เงินรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน การบันทึกค่าใช้จ่ายครัวเรือน
การออมเงินและการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน
ทั ก ษะสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ในการท างาน (Health and Safety Skills)
หมายถึง การแต่งกายเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน เช่น สวมหมวกนิรภัย สวมถุงมือ สวมรองเท้า
เป็ น ต้ น การดู แ ลสุ ข ภาพตนเองขณะปฏิ บั ติ ง าน เช่ น สวมผ้ า ปิ ด จมู ก สวมหน้ า กาก เป็ น ต้ น
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ให้ ถู ก วิ ธี เหมาะสมและปลอดภั ย การสั น ทนาการกั บ เพื่ อนร่ ว มงาน เช่ น
การรับประทานอาหารร่วมกัน สังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกันในการทากิจกรรม
กลุ่ม เป็นต้น
ทั ก ษะการเดิ น ทางไปท างาน (Transportation Skills) หมายถึ ง การวางแผน
การเดินทาง เช่น การเดินทางถึงที่ทางาน การขึ้นรถตามตารางการเดินรถ เป็นต้น การเลือกใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะหรือส่วนบุคคลในการไปทางานได้อย่างเหมาะสมความปลอดภัยในการเดินทางเช่น
สวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย การข้ามถนนบนทางม้าลาย หรือสะพานลอย เป็นต้น
ทักษะเหล่านี้ได้นามาจัดเป็นกรอบเนื้อหาสาระสาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ได้จัดลาดับไว้ ดังนี้
ทักษะ
๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ

ทักษะย่อย
๑. อาชีพหลากหลายในชุมชน เช่น เกษตรกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และบริหาร
จัดการ และการบริการ
๒. พื้นฐานงานอาชีพที่หลากหลายตามความสนใจ
๓. การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น ในการทางานอาชีพ
๔. กระบวนการ/ขั้นตอนในการทาทักษะอาชีพที่สนใจ
๕. การวางแผนการทางานร่วมกันระหว่าง นักเรียน
ผู้ปกครอง ครู และสถานประกอบการ

๑๖๑

ทักษะ
๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ (ต่อ)
๒. การเรียนรู้เรื่องการทางาน

๓. การวางแผนการใช้เงิน

๔. สุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทางาน

๕. การเดินทางไปทางาน

ทักษะย่อย
๖. การเตรียมตัวเข้าสู่สถานประกอบการ
๗. การฝึกปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ
๑. การเตรียมตัวการสมัครงาน ได้แก่ การเตรียมเอกสาร
ประกอบการสมัครงาน เช่น สาเนาบัตรประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย เป็นต้น การกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการสมัครงาน การยื่นเอกสารประกอบการสมัคร
งาน การเข้ารับการสัมภาษณ์งาน การแต่งกายได้เหมาะสม
กับการสมัครงาน
๒. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการทางานร่วมกับผู้อื่น เช่น
เคารพเจ้านาย สวัสดีทักทายเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน ไม่ส่ง
เสียงดัง
๓. การปฏิบัติตนในการการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถาน
ประกอบการ
๔. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ เช่น
การลงเวลาทางาน การลางาน เป็นต้น
๕. การปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในสถานประกอบการ
๖. การปฏิบัติงานตามขั้นตอนในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๗. การจัดเก็บ ตรวจสอบหลังการปฏิบัติงาน
๑. การวางแผนการใช้เงิน
๒. การบันทึกค่าใช้จ่ายครัวเรือน
๓. การออมเงิน
๔. การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน
๑. การแต่งกายเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน เช่น สวม
หมวกนิรภัย สวมถุงมือ สวมรองเท้า เป็นต้น
๒. การดูแลสุขภาพตนเองขณะปฏิบัติงาน เช่น สวมผ้าปิด
จมูก สวมหน้ากาก เป็นต้น
๓. การใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี เหมาะสมและปลอดภัย
๔. การสันทนาการกับเพื่อนร่วมงาน เช่น การรับประทาน
อาหารร่วมกัน สังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ร่วมกันในการทากิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น
๑. การวางแผนการเดินทาง เช่น การเดินทางถึงที่ทางาน
การขึ้นรถตามตารางการเดินรถ เป็นต้น
๒. การเลือกบริการขนส่งสาธารณะหรือส่วนบุคคลในการไป
ทางานได้อย่างเหมาะสม

๑๖๒

ทักษะ
๕. การเดินทางไปทางาน (ต่อ)

ทักษะย่อย
๓. ความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น สวมหมวกกันน็อค
คาดเข็มขัดนิรภัย การข้ามถนนบนทางม้าลาย หรือ
สะพานลอย เป็นต้น

ตารางที่ ๔.๔ การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มทักษะการทางานและอาชีพ
การนาทักษะและสาระไปจัดการเรียนรู้ได้เสนอแนะวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยผู้ ส อน / ผู้ ดู แ ลสามารถใช้ แ นวทางไปแตกย่ อ ยในการจั ด กิ จ กรรมตามจุ ด ประสงค์ ที่ ก าหนด
ไว้ใน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Programe : IEP) / แผนการ
ให้ บ ริ ก ารเฉพาะครอบครั ว (Individualized Family Service Plan : IFSP) ส าหรั บ การจั ด ท า
แผนการสอนเฉพาะบุ ค คล (Individualized Implementation Plan : IIP) หรื อ แผนบริ ก ารโดย
ครอบครัวและชุมชน(Family and Community Service Plan : FCSP) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ทักษะ
การเรียนรู้เรื่องอาชีพ
และการทางาน
๑.๑ การเรียนรู้เรื่อง
อาชีพ

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

พฤติกรรมที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจการ
ประกอบอาชีพที่
หลากหลายในชุมชน
ตนเอง

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

ตัวอย่างการนาพฤติกรรมที่คาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรมไปจัดทาแผนแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล และแผนบริการโดยครอบครัวและชุมชนดังนี้

๑๖๓

๑) ตารางวิเคราะห์งาน
(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกการวิเคราะห์งาน
อาชีพ การทาไข่เค็มดินจอมปลวก
ชื่อ-สกุล ด.ช.แดง
ประเภทความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทักษะ อาชีพ เรื่องอาชีพทาไข่เค็มดินจอมปลวก
พฤติกรรมที่คาดหวัง สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ/ขั้นตอนทักษะอาชีพทาไข่เค็มดินจอมปลวก
ได้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อให้ ด.ช.แดง ทาไข่เค็มดินจอมปลวก ด.ช.แดง สามารถทาตามขั้นตอนได้ ๕ ครั้ง
ติดต่อกัน
การวิเคราะห์งานขันตอนการสอนอาชีพทาไข่เค็มดินจอมปลวก
ขันตอน
ทักษะอาชีพทาไข่เค็มดินจอมปลวก
ที่
๑ เมื่อกาหนดให้เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการทาไข่เค็มดินจอมปลวก ประกอบด้วย (ไข่เป็ด น้า
ดิน จอมปลวก เกลือ แกลบเผา ถุงพลาสติกจอบ/เสี ยม ค้อน หรือไม้เนื้อแข็ง ครก สาก
กะละมัง ชุดถ้วยตวง ถุงพลาสติกขนาด ๔  ๖ นิ้ว) ผู้เรียนสามารถเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การทาไข่เค็มดินจอมปลวกถูกต้อง (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน
๒ เมื่อกาหนดเครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ ในการทาไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถใช้และ
จัดเก็บ/บารุงรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ได้(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน
๓ เมื่อกาหนดให้ทาไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถคัดเลือกไข่เป็ดที่มีขนาดเท่ากันหรือ
ใกล้เคียงกันได้(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน
๔ เมื่อกาหนดให้ทาไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถนาเอาไข่เป็ดมาล้างให้สะอาด แล้ว
นามาผึ่งให้แห้งได้(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน
๕ เมื่อกาหนดให้ทาไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถต้มน้าเกลือให้เดือด ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นได้
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน
๖ เมื่อกาหนดให้ทาไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถบดดินจอมปลวกให้ละเอียดได้
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน
๗ เมื่อกาหนดให้ทาไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถบดเกลือให้ละเอียดได้
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน
๘ เมื่อกาหนดให้ทาไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถนาแกลบเผามาบดให้ละเอียดได้
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน

๑๖๔

ขันตอน
ทักษะอาชีพทาไข่เค็มดินจอมปลวก
ที่
๙ เมื่อกาหนดให้ทาไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถนาดินจอมปลวกที่บด 4 ส่วน เกลือ
1 ส่วน นามาคลุกเคล้ากันแล้วเติมน้าสุกลงไปคนให้เข้ากันจนเหนียวได้
(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน
๑๐ เมื่อกาหนดให้ทาไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถนาไข่เป็ดที่เตรียมไว้มาคลุกกับดินที่
ผสมแล้ว ปั้นหุ้มไข่ให้ทั่วทั้งฟองได้(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน
๑๑ เมื่อกาหนดให้ทาไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถนาไข่ในข้อ ๗ มาคลุกกับแกลบเผาที่
เตรียมไว้ทันที (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน
๑๒ เมื่อกาหนดให้นามาบรรจุถุงพลาสติกได้ (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน
๑๓ เมื่อกาหนดให้ทาไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถนาไข่เค็มที่บรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วไป
ใส่กล่องได้(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน
๑๔ เมื่อกาหนดให้จัดจาหน่ายไข่เค็มดินจอมปลวก ผู้เรียนสามารถจัดจาหน่ายไข่เค็มดินจอม
ปลวกโดยกาหนดราคาขาย คิดต้นทุ น กาไรได้ (ระดับคุณ ภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้ง
ติดต่อกัน

๑๖๕

๒) แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(ตัวอย่าง)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)
ชื่อ-สกุล ด.ช.แดง
ประเภทความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทักษะ อาชีพ เรื่องอาชีพทาไข่เค็มดินจอมปลวก
มตราฐาน ๑ คุณภาพผู้เรียน ตัวชีวัด ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้าหมายระยะยาว ด.ช.แดง สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ/ขั้นตอนทักษะอาชีพทาไข่เค็มดินจอม
ปลวกได้
พฤติกรรมที่คาดหวัง สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ/ขั้นตอนทักษะอาชีพทาไข่เค็มดินจอมปลวก
ได้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อให้ ด.ช.แดง ทาไข่เค็มดินจอมปลวก ด.ช.แดง สามารถทาตามขั้นตอนได้ ๕ ครั้ง
(ระดับคุณภาพ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน ภายในเดือนพฤษภาคม
แผนการสอนทาไข่เค็มดินจอมปลวก เริ่มใช้แผน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๖
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ใช้เวลาคาบละ ๕๐ นาที
เรื่อง
การทาไข่เค็มจอมปลวก
เนือหา
การทาไข่เค็มจอมปลวก ประกอบด้วย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอน ในการทาไข่เค็มดิน
จอมปลวก การบรรจุภัณฑ์และจัดจาหน่าย
จุดประสงค์ สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ/ขั้นตอนทักษะอาชีพทาไข่เค็มดินจอมปลวกได้
กิจกรรมการสอน
ขันนา
๑. ครูกล่าวทักทายผู้เรียนมาดูวิธีทาไข่เค็มดินจอมปลวกจาก YouTube ในห้อง e –
classroom และร่วมกันสรุปส่วนผสมของการทาไข่เค็มดินจอมปลวก
๒. ครูนาไข่เค็มที่ทามาจากหลากหลายวิธี ได้แก่ ไข่เค็มดินสอพอง ไข่เค็มไชยา ดินจอม
ปลวก และไข่เค็มดองน้าเกลือ ให้นักเรียน ดู สัมผัส และชิมไข่เค็มที่ต้มสุกแล้ว

๑๖๖

ขันสอน
กิจกรรมที่ ๑ เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการทาไข่เค็มดินจอมปลวก
กิจกรรมที่ ๒ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการทาไข่เค็ม วิธีใช้และการจัดเก็บ/บารุงรักษา
กิจกรรมที่ ๓ คัดเลือกไข่เป็ดที่มีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน
กิจกรรมที่ ๔นาเอาไข่เป็ดมาล้างให้สะอาด แล้วนามาผึ่งให้แห้ง
กิจกรรมที่ ๕ ต้มน้าให้เดือด ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
กิจกรรมที่ ๖ บดดินจอมปลวกให้ละเอียด
กิจกรรมที่ ๗ บดเกลือให้ละเอียด
กิจกรรมที่ ๘ เผาแกลบและบดให้ละเอียด
กิจกรรมที่ ๙ นาดินจอมปลวกที่บดมา ๔ ส่วน และเกลือ ๑ ส่วน มาคลุกเคล้ากัน
แล้วเติมน้าสุกลงไปคนให้เข้ากันจนเหนียว
กิจกรรมที่ ๑๐ นาดินที่ผสมแล้วจากข้อ ๙ มาปั้นหุ้มไข่เป็ดให้ทั่วทั้งฟอง
กิจกรรมที่ ๑๑ นาไข่จากข้อ ๑๐ มาคลุกกับแกลบเผาที่เตรียมไว้ทันที
กิจกรรมที่ ๑๒ นาไข่จากข้อ ๑๑ นามาบรรจุถุงพลาสติก
กิจกรรมที่ ๑๓ นาไข่เค็มที่บรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วไปใส่กล่องบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๑๔ จัดจาหน่ายไข่เค็มดินจอมปลวก โดยกาหนดราคาขาย คิดต้นทุน กาไร
ขันสรุป
ผู้เรียน และครูผู้สอน ร่วมกันอภิปราย และสรุปเกี่ยวกับ เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์
วิธีการและขั้นตอนการทาไข่เค็มดินจอมปลวก ตลอดถึงการจาหน่าย
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์/สิ่งอานวยความสะดวก/บริการ
๑. ไข่เป็ด
๒. ดินจอมปลวก
๓. เกลือสินเธาว์หรือเกลือสมุทร
๔. แกลบเผา
๕. น้า
๖. ถุงพลาสติก
๗. กะละมัง ขนาดเล็ก ๒ ใบ
๘. ตะแกรงสาหรับร่อนดิน
๙. ที่เย็บกระดาษพร้อมลูก
๑๐. ชุดถ้วยตวง ๑ ชุด
๑๑. จอบ/เสียม

๑๖๗

๑๒. ค้อน หรือไม้เนื้อแข็ง
๑๓. ครก สาก
๑๔. กล่องบรรจุไข่เค็ม
๑๕. ใบงาน
๑๖. รูปภาพแสดงขั้นตอนการทาไข่เค็ม
การวัดผลและประเมินผล
๑.วิธีการวัดผลและประเมินผล
- การสังเกต
- ผลงานตามขั้นตอน
๒.เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล
- แบบสังเกตสังเกต
- แบบประเมินผลงาน
๓. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทาได้(ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) จานวน ๕ ครั้งติดต่อกัน
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
๐ หมายถึง ผู้เรียนทาไม่ได้
๑ หมายถึง ผู้ เรียนทาได้แต่ต้องช่วยเหลือโดยการกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทาง
ทางวาจา
๒ หมายถึง ผู้เรียนทาได้แต่ต้องช่วยเหลือโดยการกระตุ้นเตือน ท่าทาง ทางวาจา
๓ หมายถึง ผู้เรียนทาได้แต่ต้องช่วยเหลือโดยการกระตุ้นเตือนทาง วาจา
๔ หมายถึง ผู้เรียนทาได้ด้วยตนเอง

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

๑๖๘

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ....................................................................
(..........................................................)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเห็นของผู้บริหาร
( ) เป็นแผนการสอนที่ดีใช้สอนได้
( ) ควรปรับแก้ ............................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................
(..........................................................)
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด..............
............/....................../.............
สรุปผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชือ่ .................................................ครูผู้สอน
(.........................................................)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.......................................................
(..........................................................)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

๑๖๙

ความคิดเห็นของผู้บริหาร
( ) เห็นชอบตามผลการสอนและวางแผนการสอนในขั้นตอนต่อไป
( ) ควรปรับแก้ .........................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(..........................................................)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด................
............/....................../.............
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/ขั้นตอนทักษะอาชีพทาไข่เค็มดินจอมปลวก
ได้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อให้ ด.ช.แดง ทาไข่เค็มดินจอมปลวก ด.ช.แดง สามารถทาตามขั้นตอนได้ ๕ ครั้ง
ติดต่อกันจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ขั้นตอนที่ ๑
เมื่อกาหนดให้เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการทาไข่เค็มดินจอมปลวก ประกอบด้วย (ไข่เป็ด น้า ดิน
จอมปลวก เกลือ แกลบเผา ถุงพลาสติกจอบ/เสียม ค้อน หรือไม้เนื้อแข็ง ครก สาก กะละมัง ชุดถ้วย
ตวง ถุงพลาสติกขนาด ๔  ๖ นิ้ว) ผู้เรียนสามารถเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการทาไข่เค็มดินจอมปลวก
ถูกต้อง (ระดับคุณภาพการเรียนรู้ ๔) ๕ ครั้งติดต่อกัน
ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครอง

๑๗๐

คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
ว/ด/ป
ที่พัฒนา

การพัฒนา

วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริง
ขั้นตอนการพัฒนา
๑.เมื่อกาหนดให้เตรียมวัสดุ- ๑ สิงหาคม ๕๘
อุปกรณ์ในการทาไข่เค็มดิน
๒ สิงหาคม ๕๘
จอมปลวก ประกอบด้วย (ไข่ ๓ สิงหาคม ๕๘
เป็ด น้า ดินจอมปลวก เกลือ ๔ สิงหาคม ๕๘
แกลบเผา ถุงพลาสติกจอบ/ ๕ สิงหาคม ๕๘
เสียม ค้อน หรือไม้เนื้อแข็ง
๖ สิงหาคม ๕๘
ครก สาก กะละมัง ชุดถ้วย ๑๕ สิงหาคม ๕๘
ตวง ถุงพลาสติกขนาด ๔ 
๖ นิ้ว) ผู้เรียนสามารถ
เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ทาไข่เค็มดินจอมปลวก
ถูกต้อง (ระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ ๔) ๕ ครั้ง
ติดต่อกัน

สรุปผลการพัฒนา
 ทาได้
ทาไม่ได้

หมายถึง
หมายถึง

สรุปผลการพัฒนา



ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผลการพัฒนา
ทาได้ ทา
ไม่ได้









ผู้นิเทศ

หมาย
เหตุ

นางสม
นางสม
นางสม
นางสม
นางสม
นางสม
นางสาวดีมาก ใจดี

ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
ครูศูนย์ฯ

ระดับคุณภาพ ๔ ทาได้ด้วยตนเอง
คนพิการไม่สามารถทาได้

๑๗๑

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
ควรให้นักเรียนได้ปฏิบัติทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการทาอาชีพไข่เค็มจาก
ดินสอพองอย่างแท้จริง

บทที่ ๕

การประเมินผลการเรียนรู้
๑. จุดมุ่งหมายของการประเมินผลการเรียนรู้
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จ ะช่ ว ยให้ ไ ด้ ส ารสนเทศจากการจั ด กิ จ กรรม
ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลหรือแผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน ที่แสดงความก้าวหน้าและ
ความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้นาไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
อย่ างเต็ม ศั ก ยภาพ ซึ่ งผู้ ส อนจะต้ อ งจั ด ท าเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ เหมาะสมกับ ระดั บ ความสามารถ
ของผู้ เรี ย นแต่ ล ะคน โดยอิ ง กั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ส ถานศึ ก ษาได้ จั ด ท าซึ่ ง การประเมิ น ผล
ประกอบด้วย
๑) การประเมินผลก่อนการจัดการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้สอนได้ใช้วิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต
การปฏิ บั ติจ ริง การสั มภาษณ์ การทดสอบ เป็ นต้น รวบรวมข้อมูล ส าหรับเป็นพื้ นฐานของการจัด
การเรียนการสอนที่ตรงกับสภาพจริง
๒) การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ในขั้นตอนของกิจกรรม
ต่างๆ ที่ผู้ สอนจัดประสบการณ์ ให้ แก่ผู้ เรียนในแต่ละครั้งโดยวิธีการต่างๆ เช่น การทดสอบผลงาน
เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะแสดงความก้าวหน้า ปัญหาข้อจากัดสาหรั บผู้สอนในการปรับเปลี่ยนวิธีการ สื่อ
วัสดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนได้ก้าวผ่านขั้นตอนของงานอย่างต่อเนื่อง
๓) การประเมิน ผลหลั งเรียน เป็ นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ในทั กษะต่างๆ ที่ระบุ
ในแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล ที่ เป็ น การรวมสรุ ป เพื่ อ ตั ดสิ น ความส าเร็ จ ของผู้ เรี ย น
โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น แฟ้มสะสมงาน การใช้ผลบันทึกหลั งการสอน การใช้ความคิดเห็นร่วมกัน
ของกลุ่มผู้สอน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะนาไปสู่การทบทวนเปลี่ยนแปลงการจัดโปรแกรมเพื่อดาเนินการ
ต่อเนื่องหรือการนาไปสู่การเปลี่ยนผ่านภายในศูนย์การศึกษาพิเศษและระหว่างหน่วยงาน

๒. การประเมินผลตามสภาพจริง
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดประเมินตามสภาพจริง
๑) การแสดงความสามารถของผู้เรียนรายบุคคล
การวัดประเมินเพื่อสะท้อนถึงพฤติกรรมระดับความสามารถ และทักษะที่จาเป็น
สาหรับ ผู้เรียนในสถานการณ์ ที่เป็ น จริงของการดาเนินชีวิตโดยการวัดประเมินและการสะท้อนผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมในการประเมิน

๑๗๓

ตนเองตลอดเวลา รวมถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มวางแผนและเลื อ กกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสมกั บ
สภาพผู้เรียนด้วย
๒) การบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับชั้นจะกาหนดให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามธรรมชาติของรายวิชา แต่วิธีการวัด
ประเมิน ผลการเรีย นรู้ โดยใช้ข้อสอบเป็นหลั ก ส่ ว นใหญ่ จะวัดได้เพี ยงแค่ด้านความรู้ไม่ครอบคลุ ม
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาอย่างแท้จริง กระบวนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริ ง ผู้ ส อนจะต้อ งคอยสั งเกต จดบัน ทึก และรวบรวมข้อมู ล จากผลงาน วิธีการเรียนรู้สู่ วิธีปฏิ บั ติ
ของผู้เรียน โดยอิงตามพฤติกรรมบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๓) การบูรณาการวิธีการและเครื่องมือในการประเมินอย่างหลากหลาย
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง จะใช้เครื่องมือและเทคนิคการประเมิน
ที่หลากหลาย ผู้สอนต้องใกล้ชิดผู้เรียนเพื่อสังเกต สอบถาม รวบรวมเอกสารตัวอย่างงาน และสรรหา
วิธีการที่สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ จนสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนรู้อะไรบ้าง
และเรียนรู้อย่างไร สามารถบูรณาการสิ่งที่เรียนรู้เข้าด้วยกันหรือเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริง
การประเมินเหล่านี้เป็นหัวใจสาคัญของหลักการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
๔) ส่งเสริมการเรียนรู้จากสภาพจริง (Authentic learning)
การวัด ประเมิ น ตามสภาพจริง จะต้ องมี การรวบรวมผลงานจากภาคปฏิ บั ติแ ละ
ผลงานที่เกิดจากกิจ กรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่ สัมพั นธ์กับชีวิตประจาวันของผู้ เรียน ซึ่งเน้ น
ให้เห็นถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ในสภาพจริง รวมทั้งกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนรวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้สอนกาหนดไว้ ดังนั้นการประเมิน
ตามสภาพจริ ง ต้ อ งประเมิ น ทั้ ง จากภาคปฏิ บั ติ (performance assessment) ด้ ว ยการสั ง เกต
พฤติกรรมการทางานของผู้เรียนว่าเป็นไปที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ และต้องวัดประเมินจากสภาพ
จริงที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมในบริบทของความเป็นจริงในชีวิตประจาวัน
วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
๑. การสังเกต
การสั ง เกต เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผลจากสภาพจริ ง อย่ า งหนึ่ ง
โดยการสังเกต จะใช้ประเมินการแสดงออกและกระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการทากิจกรรม ทาให้ผู้สอน
สามารถทราบพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถนาไปสรุปเป็นความคิดเห็นของผู้เรียน
ได้ การสังเกตมี ๒วิธี คือ
๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) เป็นการสังเกตที่ผู้สอน
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมโดยตรงกับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
๒) การสั งเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non participant observation) เป็นการสังเกต
ที่ผู้ ส อน ไม่ ได้ เข้าไปมี ส่ ว นร่ว มในเหตุ การณ์ โดยตรงแต่ จะใช้ วิธีสั งเกตอยู่ วงนอก ซึ่งท าให้ ใช้เวลา
ในการเก็บข้อมูลน้อยกว่าวิธีแรกแต่ขาดข้อมูลเชิงลึกที่อยู่เบื้องหลังของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

๑๗๔

ในมุมมองของการวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตเป็นวิธีการเบื้องด้นในการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมของบุคคล โดยอาศัยประสาทสัมผัส(sensation) ของผู้สังเกต
โดยตรงซึ่ ง อาจใช้ ร่ ว มกั บ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล อื่ น ๆ จุ ด เด่ น ที่ ส าคั ญ ของการสั ง เกต คื อ ท าให้
รู้ พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกเป็ น ธรรมชาติ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ต รงตามสภาพความเป็ น จริ ง จั ด เป็ น ข้ อ มู ล
ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมาก เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสังเกตมีหลายชนิด เช่น
๑) แบบบันทึกพฤติกรรม เป็นการบันทึกข้อมูลเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในแต่ละวัน
การบันทึกข้อมูลอาจจะทาอย่างละเอียดหรือย่อๆ ก็ได้ โดยปกติจะบันทึกหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
โดยทั่วไปมักเขียนเป็นรายงานที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอย่างสั้นกะทัดรัด รวมทั้งสิ่งที่พูดหรือทาโดย
สมาชิกในกลุ่ม การสังเกตอย่างชานาญและบันทึกอย่างเที่ยงตรงต้องให้บันทึกเหตุการณ์ที่สาคัญและ
จาเป็นได้ และยิ่งการบันทึ กทาทันทีหลังจากเหตุการณ์เร็วเท่าใด จะทาให้ได้ข้อมูลมากและมีความ
แม่นยามากขึ้นเท่านั้น การบันทึกพฤติกรรมที่ดีควรบันทึกทันทีหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น อย่างไร
ก็ต ามมั ก จะเป็ น ไปไม่ ได้ เพราะผู้ ส อนมี กิ จ กรรมในชั้ น เรีย นอยู่ ต ลอดเวลา การบั น ทึ ก พฤติ ก รรม
จึงมักจะทาภายหลังจากจบคาบเรียน แต่บางครั้งหากบันทึกภายหลังจบคาบเรียน ผู้สอนมักจะจา
เหตุการณ์ไม่ได้ดังนั้นผู้สอนอาจจดบันทึกย่อๆ แล้วลงมือเขียนขยายความภายหลังทันที
๒) แบบสารวจรายการ เป็นเครื่องมือสาหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลการสังเกตแบบ
ตั้งใจ อย่างเป็นระบบชนิดหนึ่ง โดยแบบสารวจรายการจะช่วยในการบันทึกแบบตั้งใจที่จะดูพฤติกรรม
หรือการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าเกิดขึ้นหรือไม่ องค์ประกอบของแบบสารวจรายการ ได้แก่ คุณลักษณะ
ทักษะ ความสนใจ และพฤติกรรมที่มุ่งหวังตามผลของการเรียนรู้ในแต่ละระดับ แบบสารวจรายการ
จะใช้ในการประเมินการแสดงออก กระบวนการและผลผลิตของผู้เรียน แบบสารวจรายการที่ดีจะช่วย
ให้ผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนประเมิน
ผู้ เรี ย นได้ ลึ กซึ้ ง โดยทั่ ว ไปแบบส ารวจ รายการจะใช้กั บ ผู้ เรียนเป็ น กลุ่ ม ย่ อยๆ จานวน 4 – 5 คน
ในแต่ละวัน เพราะหากสังเกตทั้งชั้น ในวันเดียวย่อมจะดูแลไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ในการรายงานวาม
ก้าวหน้ าของผู้ เรี ย น การประเมิ น ความก้ าวหน้ าของชั้ น เรีย นในโครงการบางอย่ าง การประเมิ น
โดยใช้แบบสารวจรายการแบบเป็นกลุ่มจะใช้ได้ดี
วิธีการให้คะแนนในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
การวัด ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ต ามสภาพจริง มี วิธีก ารหลากหลายในการให้ ค ะแนน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) การให้คะแนนแบบไม่ชัดเจน (ตามใจผู้ประเมิน) เช่น ในการตรวจให้คะแนนโครงงาน
ถ้ า ก าหนดคะแนนเต็ ม ๑๐ คะแนน ผู้ ส อนอาจใช้ เกณฑ์ ในใจซึ่ งเป็ น ไปตามความคิ ด ของผู้ ส อน
ตัดสินให้คะแนนตามที่เห็นสมควรเป็น ๖ , ๘ คะแนน เป็นต้น มีแนวโน้มที่จะเกิดความลาเอียงได้ ง่าย
การให้คะแนนเช่นนี้เป็นการยากต่อการแปลความหมาย
๒) การให้คะแนนแบบถูกผิดชัดเจน เช่น ในการตรวจข้อสอบเมื่อตอบถูกตรงตามเฉลย
ก็ ได้ ค ะแนนเต็ ม แต่ เมื่ อ ตอบผิ ด ก็ ไม่ ได้ ค ะแนนดั งที่ ใช้ ในการตรวจข้ อ สอบแบบถู ก ผิ ด แบบจั บ คู่
หรือแบบตัวเลือก

๑๗๕

๓) การให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า (Rating scales) เป็นการให้คะแนนตามช่วง
ของความถูกต้องของคาตอบ หรือการแสดงพฤติกรรม หรือคุณภาพของชิ้นงาน เช่น ในมาตรประมาณ
ค่า ๕ ช่วง หรือ ๓ ช่วง ฯลฯ เมื่อตอบถูกมากที่สุดหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยที่สุดหรือชิ้นงานมีคุณภาพ
มากที่สุดจะได้ ๕ คะแนน ลดหลั่นลงไปตามลาดับจนถึง ๑ คะแนนเมื่อตอบถูกต้องน้อยที่สุด หรือ
แสดงพฤติกรรมน้อยที่สุด หรืองานมีคุณภาพน้อยที่สุด เป็นต้น การให้คะแนนวิธีนี้มีเชื่อถือได้มากขึ้น
แต่ยังไม่สมบูรณ์ที่จะให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิง “คุณภาพ” ว่าส่วนที่บกพร่องไปนั้นคืออะไร
๔) การให้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน หรือ รูบ ริค (Rubric) วิ ธีการให้ คะแนน
ที่ใช้หลักการของมาตรประมาณค่าประกอบกับการพรรณนาคุณภาพ กล่าวคือ แทนที่จะใช้ตัวเลข เช่น
๕ – ๔ – ๓ – ๒ – ๑ หรื อ ๓ – ๒ – ๑ ฯลฯ มี ก ารแปลความหมายก ากั บ ด้ ว ยและเพิ่ ม ข้ อ มู ล
รายละเอี ย ดว่ า คะแนนที่ ไ ด้ ล ดหลั่ น ลงไปมี ค วามบกพร่ อ งที่ บ่ ง ชี้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง “คุ ณ ภาพ”
ว่าเป็ น อย่ า งไร ข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพที่ ผ นวกอยู่ กั บ ข้ อ มู ล เชิ งปริม าณในการให้ ค ะแนนแบบรูบ ริค นี้
มี ป ระโยชน์ ใ นการให้ ข้ อ มู ล ป้ อนกลั บ แก่ ผู้ ถู ก ป ระเมิ น ซึ่ ง เป็ นการตอบสน องห ลั ก การ
ของการประเมินผลเพื่อการปรับปรุง

๓. การกากับดูแลคุณภาพการศึกษา
ในระดับสถานศึกษา การวัดประเมินผลมีการประเมิน ๒ ครั้ง คือ
๑) การประเมินผลเพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP) / แผนการให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ เฉพาะครอบครั ว
(Individualized Family Service Plan : IFSP) โดยน าสารสนเทศที่ ผู้ ส อนได้ ร วบรวมจากการ
ประเมิน หลั งเรีย นมาประกอบการพิ จารณาในการปรับ ปรุงแผน ฯ และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและเกณฑ์ การประเมิน ผล ซึ่งสถานศึกษาแต่ล ะแห่ งจะกาหนดเกณฑ์ที่ ใช้ว่าผลรวมสรุป
อยู่ ในเกณฑ์ระดับ ใด ที่จ ะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ ยนแปลงหรือดาเนินต่อเนื่อง โดยใช้การประชุม
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง การสอบถามความคิดเห็น
๒ ) การป ระเมิ น ผลเมื่ อสิ้ น สุ ด การใช้ แ ผน การจั ด การศึ ก ษ าเฉพ าะบุ คค ล/
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว เป็นการประเมินผลรวมจากการจัดการเรียนรู้ตามแผน
ดังกล่าว เพื่อนาสารสนเทศจากการประเมินผลการเรียนทั้งหมดมาพิจารณาตัดสินสาหรับการส่งต่อ
ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ และสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น โดยใช้วิธีการประชุม การสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การศึกษาเอกสารผลการพัฒนาของผู้เรียนตลอดปี
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แบบประเมินก่อนการพัฒนา
ทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ช่วงวัย ๐ – ๓ ปี
ชื่อนักเรียน............................................................ ผู้ดูแล.............................................
ผู้ตรวจสอบ....................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ผู้ตรวจสอบ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก

๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล

๒. การเข้าสังคม การทา
กิจกรรมนันทนาการ
และการทางานอดิเรก
(กิจกรรมยามว่าง)
หมายเหตุ

๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย
๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย
๓) การใช้ห้องน้าในที่อยู่อาศัย
๔) การใช้ห้องน้าในที่สาธารณะ
๕) อนามัยส่วนบุคคล
๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ
๑) มารยาทในการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน
๒) การใช้เวลาว่างที่บ้าน

ผู้สอนควรเลือกประเมินทักษะย่อยให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน

ไม่มีโอกาสได้ทา

ทาได้แต่ไม่ทา

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทักษะย่อย

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

กลุ่มทักษะการดารงชีวิตประจาวัน

๑๘๐

แบบประเมินก่อนการพัฒนา
ทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ช่วงวัย ๔–๖ ปี
ชื่อนักเรียน............................................................ ผู้ดูแล.............................................
ผู้ตรวจสอบ....................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ผู้ตรวจสอบ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก

๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล

๒. การเคลื่อนย้ายตนเอง
ในบ้าน
๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตประจาวัน
๔. การทางานบ้าน

๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย
๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย
๓) การใช้ห้องน้าในที่อยู่อาศัย
๔) การใช้ห้องน้าในที่สาธารณะ
๕) อนามัยส่วนบุคคล
๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ
๑) การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน
๑) การดูแลและการป้องกันสุขภาพ
๒) การปฐมพยาบาล
๓) การแพ้อาหารหรือแพ้ยา
๑) การดูแลเสื้อผ้า
๒) การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
๓) การจัดและการทาความสะอาดโต๊ะ
อาหาร
๔) การทาความสะอาดภาชนะต่างๆ
๕) ทา/เปลี่ยนเครื่องที่นอน
๖) ทาความสะอาดและจัดห้อง

ไม่มีโอกาสได้ทา

ทาได้แต่ไม่ทา

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทักษะย่อย

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

๑. กลุ่มทักษะการดารงชีวิตประจาวัน

๕. การเข้าสังคม การทา
กิจกรรมนันทนาการ
และการทางานอดิเรก
(กิจกรรมยามว่าง)
๖. การมีส่วนร่วมในสังคม
และทักษะชีวิต

ไม่มีโอกาสได้ทา

ทาได้แต่ไม่ทา

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทักษะย่อย

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

๑๘๑

๑) มารยาทในการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน
๒) การใช้เวลาว่างที่บ้าน
๑) การซือของ
๒) การรับประทานอาหารนอกบ้าน

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทาได้แต่ไม่ทา

ไม่มีโอกาสได้ทา

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทาได้แต่ไม่ทา

ไม่มีโอกาสได้ทา

๑. การสื่อสาร

ทักษะย่อย

สามารถทาได้เอง

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

๒. กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิต

๑) การพูดและการสื่อสาร

๓. กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม
ทักษะ
๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง

๒. ทักษะการมีส่วนร่วม
ทางสังคม

ทักษะย่อย
๑) การรู้จักตนเอง
๒) ความภาคภูมิใจในตนเอง
๓) การเห็นคุณค่าในตนเอง
๔) รู้จักสิทธิ หน้าที่และบทบาทตนเอง
๕) สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
๑) การเข้าคิว
๒) การบ้าเพ็ญประโยชน์

๓. การเดินทางในชุมชน

๑) สถานที่ต่างๆในชุมชน
๒) สัญลักษณ์และสัญญาณจราจร
๓) การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ใน
ชุมชน
๔) การโดยสารรถประจ้าทาง
๔. การปรับตัวในสังคม
๑) ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
และการใช้เวลาว่างให้เป็น ต่างๆในชุมชน
ประโยชน์
๒) การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามประเพณีของชุมชน
๓) การเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น
๔) ปฏิบัติตามมารยาททางสังคมกับ
บุคคลอื่นตามโอกาสและกาลเทศะ
๕) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
และกฎหมายเบืองต้นในชีวิตประจ้าวัน
๖) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม

ไม่มีโอกาสได้ทา

ทาได้แต่ไม่ทา

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทักษะย่อย

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

๑๘๒

๑๘๓

แบบประเมินก่อนการพัฒนา
ทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ช่วงวัย ๗–๑๐ ปี
ชื่อนักเรียน............................................................ ผู้ดูแล.............................................
ผู้ตรวจสอบ....................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ผู้ตรวจสอบ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก

๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล

๒. การเคลื่อนย้ายตนเอง
ในบ้าน
๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตประจาวัน
๔. การทางานบ้าน

๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย
๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย
๓) การใช้ห้องน้าในที่อยู่อาศัย
๔) การใช้ห้องน้าในที่สาธารณะ
๕) อนามัยส่วนบุคคล
๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ
๑) การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน
๑) การดูแลและการป้องกันสุขภาพ
๒) การปฐมพยาบาล
๓) การแพ้อาหารหรือแพ้ยา
๑) การดูแลเสื้อผ้า
๒) การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
๓) การจัดและการทาความสะอาดโต๊ะ
อาหาร
๔) การทาความสะอาดภาชนะต่างๆ
๕) ทา/เปลี่ยนเครื่องที่นอน
๖) ทาความสะอาดและจัดห้อง

ไม่มีโอกาสได้ทา

ทาได้แต่ไม่ทา

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทักษะย่อย

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

๑. กลุ่มทักษะการดารงชีวิตประจาวัน

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทาได้แต่ไม่ทา

ไม่มีโอกาสได้ทา

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทาได้แต่ไม่ทา

ไม่มีโอกาสได้ทา

๕. การเข้าสังคม การทา
กิจกรรมนันทนาการ
และการทางานอดิเรก
(กิจกรรมยามว่าง)
๖. การมีส่วนร่วมในสังคม
และทักษะชีวิต

ทักษะย่อย

สามารถทาได้เอง

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

๑๘๔

๑) มารยาทในการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน
๒) การใช้เวลาว่างที่บ้าน
๑) การซือของ
๒) การรับประทานอาหารนอกบ้าน

๒. กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิต
ทักษะ
๑. การสื่อสาร
๒. การอ่าน
๓. การเขียน
๔. การคิดคานวณ
๕. ความคิดรวบยอดและ
การแก้ปัญหา

ทักษะย่อย
๑) การพูดและการสื่อสาร
๑) การอ่านในชีวิตประจ้าวัน
๑) การเขียนในชีวิตประจ้าวัน
๑) การบอกค่าตัวเลขและจ้านวน
๒) การใช้จ่ายเงิน
๑) วันและเวลา
๒) การวางแผนการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ้าวัน
๓) สถานที่ในชีวิตประจ้าวัน
๔) รู้จักการแก้ปัญหา

๑๘๕

๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง

๑) การรู้จักตนเอง
๒) ความภาคภูมิใจในตนเอง
๓) การเห็นคุณค่าในตนเอง
๔) รู้จักสิทธิ หน้าที่และบทบาทตนเอง
๕) สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
๒. ทักษะการมีส่วนร่วม ๑) การเข้าคิว
ทางสังคม
๒) การบ้าเพ็ญประโยชน์
๓. การเดินทางในชุมชน ๑) สถานที่ต่างๆในชุมชน
๒) สัญลักษณ์และสัญญาณจราจร
๓) การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ใน
ชุมชน
๔) การโดยสารรถประจ้าทาง
๔. การปรับตัวในสังคม
๑) ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
และการใช้เวลาว่างให้เป็น ต่างๆในชุมชน
ประโยชน์
๒) การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามประเพณีของชุมชน
๓) การเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น
๔) ปฏิบัติตามมารยาททางสังคมกับ
บุคคลอื่นตามโอกาสและกาลเทศะ
๕) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
และกฎหมายเบืองต้นในชีวิตประจ้าวัน
๖) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม

ไม่มีโอกาสได้ทา

ทาได้แต่ไม่ทา

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทักษะย่อย

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

๓. กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม

๑๘๖

๒. การเรียนรู้เรื่องการ
ทางาน

ไม่มีโอกาสได้ทา

๑) อาชีพหลากหลายในชุมชน เช่น
เกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ
บริหารจัดการ และการบริการ
๒) พืนฐานงานอาชีพที่หลากหลายตาม
ความสนใจ
๓) การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือเบืองต้นใน
การท้างานอาชีพ
๔) กระบวนการ/ขันตอนในการท้า
ทักษะอาชีพที่สนใจ
๕) การวางแผนการท้างานร่วมกัน
ระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ
สถานประกอบการ
๖) การเตรียมตัวเข้าสู่สถาน
ประกอบการ
๗) การฝึกปฏิบัติงานอาชีพในสถาน
ประกอบการ
๑) การเตรียมตัวการสมัครงาน ได้แก่
การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
งาน เช่น ส้าเนาบัตรประชาชน ส้าเนา
ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย เป็นต้น การ
กรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครงาน
การยื่นเอกสารประกอบการสมัครงาน
การเข้ารับการสัมภาษณ์งาน การแต่ง
กายได้เหมาะสมกับการสมัครงาน

ทาได้แต่ไม่ทา

๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทักษะย่อย

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

๔. กลุ่มทักษะการทางานและอาชีพ

๒) การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการ
ท้างานร่วมกับผู้อื่น เช่น เคารพเจ้านาย
สวัสดีทักทายเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน
ไม่ส่งเสียงดัง
๓) การปฏิบัติตนในการแต่งกายให้
เหมาะสมกับสถานประกอบการ
๔) การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการ เช่น การลงเวลา
ท้างาน การลางาน เป็นต้น
๕) การปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในสถาน
ประกอบการ
๖) การปฏิบัติงานตามขันตอนในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
๗) การจัดเก็บ ตรวจสอบหลังการ
ปฏิบัติงาน

ไม่มีโอกาสได้ทา

ทาได้แต่ไม่ทา

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทักษะย่อย

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

๑๘๗

๑๘๘

แบบประเมินก่อนการพัฒนา
ทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ช่วงวัย ๑๑ ปี ขึ้นไป
ชื่อนักเรียน............................................................ ผู้ดูแล.............................................
ผู้ตรวจสอบ....................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ผู้ตรวจสอบ ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก

๑. การดูแลตนเองและ
การดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล

๒. การเคลื่อนย้ายตนเอง
ในบ้าน
๓. การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตประจาวัน
๔. การทางานบ้าน

๑) การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย
๒) การเลือกเครื่องแต่งกาย
๓) การใช้ห้องน้าในที่อยู่อาศัย
๔) การใช้ห้องน้าในที่สาธารณะ
๕) อนามัยส่วนบุคคล
๖) การปฏิบัติตนและดูแลบุคลิกภาพ
๑) การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน
๑) การดูแลและการป้องกันสุขภาพ
๒) การปฐมพยาบาล
๓) การแพ้อาหารหรือแพ้ยา
๑) การดูแลเสื้อผ้า
๒) การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
๓) การจัดและการทาความสะอาดโต๊ะ
อาหาร
๔) การทาความสะอาดภาชนะต่างๆ
๕) ทา/เปลี่ยนเครื่องที่นอน
๖) ทาความสะอาดและจัดห้อง

ไม่มีโอกาสได้ทา

ทาได้แต่ไม่ทา

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทักษะย่อย

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

๑. กลุ่มทักษะการดารงชีวิตประจาวัน

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทาได้แต่ไม่ทา

ไม่มีโอกาสได้ทา

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทาได้แต่ไม่ทา

ไม่มีโอกาสได้ทา

๕. การเข้าสังคม การทา
กิจกรรมนันทนาการ
และการทางานอดิเรก
(กิจกรรมยามว่าง)
๖. การมีส่วนร่วมในสังคม
และทักษะชีวิต

ทักษะย่อย

สามารถทาได้เอง

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

๑๘๙

๑) มารยาทในการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน
๒) การใช้เวลาว่างที่บ้าน
๑) การซือของ
๒) การรับประทานอาหารนอกบ้าน

๒. กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิต
ทักษะ
๑. การสื่อสาร
๒. การอ่าน
๓. การเขียน
๔. การคิดคานวณ
๕. ความคิดรวบยอดและ
การแก้ปัญหา

ทักษะย่อย
๑) การพูดและการสื่อสาร
๑) การอ่านในชีวิตประจ้าวัน
๑) การเขียนในชีวิตประจ้าวัน
๑) การบอกค่าตัวเลขและจ้านวน
๒) การใช้จ่ายเงิน
๑) วันและเวลา
๒) การวางแผนการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ้าวัน
๓) สถานที่ในชีวิตประจ้าวัน
๔) รู้จักการแก้ปัญหา

๑๙๐

๑. การจัดการและการ
ควบคุมตนเอง

๑) การรู้จักตนเอง
๒) ความภาคภูมิใจในตนเอง
๓) การเห็นคุณค่าในตนเอง
๔) รู้จักสิทธิ หน้าที่และบทบาทตนเอง
๕) สร้างและรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
๒. ทักษะการมีส่วนร่วม ๑) การเข้าคิว
ทางสังคม
๒) การบ้าเพ็ญประโยชน์
๓. การเดินทางในชุมชน ๑) สถานที่ต่างๆในชุมชน
๒) สัญลักษณ์และสัญญาณจราจร
๓) การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ใน
ชุมชน
๔) การโดยสารรถประจ้าทาง
๔. การปรับตัวในสังคม
๑) ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
และการใช้เวลาว่างให้เป็น ต่างๆในชุมชน
ประโยชน์
๒) การแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามประเพณีของชุมชน
๓) การเล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น
๔) ปฏิบัติตามมารยาททางสังคมกับ
บุคคลอื่นตามโอกาสและกาลเทศะ
๕) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
และกฎหมายเบืองต้นในชีวิตประจ้าวัน
๖) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม

ไม่มีโอกาสได้ทา

ทาได้แต่ไม่ทา

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทักษะย่อย

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

๓. กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม

๑๙๑

๒. การเรียนรู้เรื่องการ
ทางาน

ไม่มีโอกาสได้ทา

๑) อาชีพหลากหลายในชุมชน เช่น
เกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ
บริหารจัดการ และการบริการ
๒) พืนฐานงานอาชีพที่หลากหลายตาม
ความสนใจ
๓) การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือเบืองต้นใน
การท้างานอาชีพ
๔) กระบวนการ/ขันตอนในการท้า
ทักษะอาชีพที่สนใจ
๕) การวางแผนการท้างานร่วมกัน
ระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ
สถานประกอบการ
๖) การเตรียมตัวเข้าสู่สถาน
ประกอบการ
๗) การฝึกปฏิบัติงานอาชีพในสถาน
ประกอบการ
๑) การเตรียมตัวการสมัครงาน ได้แก่
การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
งาน เช่น ส้าเนาบัตรประชาชน ส้าเนา
ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย เป็นต้น การ
กรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครงาน
การยื่นเอกสารประกอบการสมัครงาน
การเข้ารับการสัมภาษณ์งาน การแต่ง
กายได้เหมาะสมกับการสมัครงาน

ทาได้แต่ไม่ทา

๑. การเรียนรู้เรื่องอาชีพ

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทักษะย่อย

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

๔. กลุ่มทักษะการทางานและอาชีพ

๒) การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการ
ท้างานร่วมกับผู้อื่น เช่น เคารพเจ้านาย
สวัสดีทักทายเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน
ไม่ส่งเสียงดัง
๓) การปฏิบัติตนในการแต่งกายให้
เหมาะสมกับสถานประกอบการ
๔) การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการ เช่น การลงเวลา
ท้างาน การลางาน เป็นต้น
๕) การปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในสถาน
ประกอบการ
๖) การปฏิบัติงานตามขันตอนในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
๗) การจัดเก็บ ตรวจสอบหลังการ
ปฏิบัติงาน
๒. การวางแผนการใช้เงิน ๑) การวางแผนการใช้เงิน
๒) การบันทึกค่าใช้จ่ายครัวเรือน
๓) การออมเงิน
๔) การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน
๓. สุขภาพและความ
๑) การแต่งกายเพื่อความปลอดภัย
ปลอดภัยในการทางาน
ขณะปฏิบัติงาน เช่น สวมหมวกนิรภัย
สวมถุงมือ สวมรองเท้า เป็นต้น
๒) การดูแลสุขภาพตนเองขณะ
ปฏิบัติงาน เช่น สวมผ้าปิดจมูก สวม๓)
หน้ากาก เป็นต้น

ไม่มีโอกาสได้ทา

ทาได้แต่ไม่ทา

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทักษะย่อย

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

๑๙๒

๔. การเดินทางไปทางาน

๓) การใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี เหมาะสม
และปลอดภัย
๔) การสันทนาการกับเพื่อนร่วมงาน
เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน
สังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายร่วมกันในการท้ากิจกรรมกลุ่ม
เป็นต้น
๑) การวางแผนการเดินทาง เช่น การ
เดินทางถึงที่ท้างาน การขึนรถตาม
ตารางการเดินรถ เป็นต้น
๒) การเลือกบริการขนส่งสาธารณะ
หรือส่วนบุคคลในการไปท้างานได้อย่าง
เหมาะสม
๓) ความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น
สวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย
การข้ามถนนบนทางม้าลาย หรือ
สะพานลอย เป็นต้น

ไม่มีโอกาสได้ทา

ทาได้แต่ไม่ทา

ทาได้แต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ทักษะย่อย

พยายามทา แต่ทาไม่ได้

ทักษะ

สามารถทาได้เอง

๑๙๓

๑๙๔

แบบประเมินระหว่างการพัฒนา
ทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

1ทาไม่ได้ หรือไม่ยอมทา

2ทาได้โดยจับมือทา

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมขั้นตอนที่

3ทาได้โดยใช้การกระตุน้ เตือน

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม

4ทาได้โดยทาตามแบบ

พฤติกรรมที่คาดหวัง

5ทาได้ด้วยตนเอง

ชื่อ-สกุล.............................................................ประเภทความพิการ.....................................................
ปีการศึกษา................ทักษะที่สอน........................................ เนื้อหา................................................
เป้าหมายระยะยาว ๑ปี....................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ผู้สอนกรอกข้อมูลของเด็กตามที่ได้จัดทาแผนการสอนเฉพาะบุคคลและประเมินผลการ
เรียนรู้ลงในช่องที่ตรงกับเกณฑ์

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

๑๙๕

แบบประเมินหลังการพัฒนา
ทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ชื่อ………………………………............................……..ระดับเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา…………….....
ทักษะ...........................................................................................................................................
เป้าหมายระยาว ๑ปี………………………………………………….................................………………………………
ผลการประเมิน
จานวน *ผลการ
รวม
จุดประสงค์
ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
แผนที่ ประเมิน
ข้อ
จานวน
เชิง
ผ่านคิด จุดประสงค์
ที่
แผนที่ แผนที่ แผนที่ แผนที่ แผนที่ แผนที่
พฤติกรรม
เป็น
เชิง
ผ่าน
๑
๒
๓
๔
...
ร้อยละ พฤติกรรม
() ผ่าน
() ผ่าน
() ผ่าน
() ผ่าน
() ผ่าน
( ) ผ่าน
()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
() ผ่าน
() ผ่าน
() ผ่าน
() ผ่าน
() ผ่าน
( ) ผ่าน
()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
() ผ่าน
() ผ่าน
() ผ่าน
() ผ่าน
() ผ่าน
( ) ผ่าน
()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน ()ไม่ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
หมายเหตุ*ผลการประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผ่าน คือ ร้อยละของจานวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่ผู้เรียนผ่านผลการประเมิน
ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
ไม่ผ่าน คือ ร้อยละของจานวนแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่ผู้เรียนผ่าน
ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
สรุปผลการประเมินเป้าหมายระยะยาว ๑ปี
จานวนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ทั้งหมด ……………………..ข้อ
ผ่าน…………………..ข้อ
คิดเป็นร้อยละ………………
( ) ผ่าน

ไม่ผ่าน…………….….ข้อ
( ) ไม่ผ่าน

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

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

ลงชื่อ.................................................
(.......................................................)
หัวหน้างาน (วิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

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

๑๙๖

๑๙๗

๑๙๘

๑๙๙

คณะผู้จัดทำ
คณะกรรมกำรยกร่ำงแนวทำงกำรใช้ทำงกำรใช้โปรแกรมกำรพัฒนำทักษะกำรดำรงชีวิต
สำหรับเด็กพิกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ พุทธศักรำช ๒๕๕๘
๑. นายชลิต วิพัทนะพร
๒. นายนภดล ธุลีจันทร์
๓. นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม
๔. นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์
๕. นายอดิสรณ์ พวงทอง
๖. นายอเนก ไชยวงศ์
๗. นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล
๘. นายสมชาย ชนันชนะ
๙. นายปรัชญา มีพรหมดี
๑๐. นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์
๑๑. นางสุรัญจิต วรรณนวล
๑๒. นางมาลินี วรรณวงศ์
๑๓. นางสาอางค์ รัตนเจริญ
๑๔. นางสาวกิ่งแก้ว บรรจง
๑๕. นางสาวศศิธร ต้องถือดี
๑๖. นายสมาน ทวีเลิศ
๑๗. นางไพจิตร กัมแก้ว
๑๘. นางสิริลักษณ์ จันทร์แก้ว
๑๙. นางสาวปินะณัฎฐ์ เลิศไธสงค์
๒๐. นางสาวสุพัตรา นามวงค์
๒๑. นางสาวอัญชลี กาปัญญา
๒๒. นายสลิต พิมวาปี
๒๓. นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก
๒๔. นางสาวสุวิมล ใจมา
๒๕. นายนภสินธุ์ ดวงประภา
๒๖. นางเจนจิรา วันศรี
๒๗. นางสาวอรทัย อามาตย์

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมหาสารคาม
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเลย
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปัตตานี
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาพูน
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดพะเยา
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดแพร่
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
รองผู้อานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเชียงราย
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสุรินทร์
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง

๒๐๑

๒๘. นางสาวรักศิธร ศรแก้ว
๒๙. นางสาวนันธิยา สุขพี้
๓๐. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลี
๓๑. นายอานนท์ โคตพัฒน์
๓๒. นางสาวพิมพ์บุญ ไตรบุตร

พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปทุมธานี
ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปทุมธานี

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์แนวทำงกำรใช้ทำงกำรใช้โปรแกรมกำรพัฒนำทักษะ
กำรดำรงชีวิตสำหรับเด็กพิกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ พุทธศักรำช ๒๕๕๘
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวพัชร ช่างพินิจ
๓. ดร.ยุวดี วิริยางกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

ข้าราชการบานาญ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง

