(ร่าง)
แนวทางการจัดกิจกรรม
ตามหลักสูตรสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คำนำ
ตามที่สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทาแนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว พบว่า เนื้อหา พัฒนาการที่คาดหวัง และแนวทางในการ
จัด กิจ กรรมไม่เอื้อและไม่ส อดคล้ องกับ ความต้องการจาเป็ นของผู้ เรียนอย่างแท้ จริง ประกอบกั บ ศู นย์การศึกษาพิ เศษต้อ งให้ บริการนักเรียน ที่ม ารับ บริการ
ที่ศูน ย์ การศึกษาพิ เศษ ศูน ย์ การเรีย นเฉพาะความพิการ และรับ บริการที่บ้ าน จึงมีเป้ าหมายในการจัดการศึกษาแตกต่ างกัน และแนวโน้มของชุมชน สั งคม
ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมากขึ้น
ดังนั้ น เพื่ อให้ การจั ด การศึก ษาส าหรับ เด็ กพิ การมีค วามสอดคล้ องกับ ความต้ องการจาเป็ น พิ เศษ และสอดคล้ องกับ สภาวการณ์ ในปั จจุบั น
ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษจึ งได้ ป รั บ ปรุ งแนวทางการจั ด กิ จ กรรมโดยน าทั ก ษะด ารงชี วิ ต ประจ าวั น และทั ก ษะส่ ว นบุ ค คลและสั งคม มาเพิ่ ม เติ ม
ในเนื้อหา พัฒนาการที่คาดหวัง และแนวทาวในการจัดกิจกรรม ใน ๓ ทักษะพื้นฐาน ประกอบด้วย ๑) ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน ๒) ทักษะการ
รับรู้และแสดงออกทางภาษา ๓) ทักษะสังคม ซึ่งในการปรับปรุงเนื้อหาพัฒนาการที่คาดหวังได้มีการคานึงถึงเด็กพิการรุนแรงและผู้เรียนที่อยู่ตามบ้าน และการนา
เทคโนโลยีสิ่งอานวย ความสะดวกมาประยุกต์ใช้ด้วย
ขอขอบคุณคณะทางานทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันพัฒนา แนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับเด็กพิการต่อไป

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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กลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
๑. คาอธิบายกลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงและใช้ได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน ในเรื่อง การมอง
การใช้มือในการทากิจกรรม การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูด
โดยใช้การปฏิบัติจริง การสาธิต การเลียนแบบ การวิเคราะห์งานเป็นลาดับขั้นตอน ผ่านกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ในการพัฒนาศักยภาพอย่างสมบูรณ์และสมดุลในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีคณะสหวิชาชีพ ผู้ ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงทางานได้อย่างประสานสัมพันธ์กันร่างกายเจริญเติบโต มีสุขนิสัยที่ดี เล่นและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและดารงชีวิตประจาวันได้เต็มศักยภาพ

๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนากลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
๑) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการทากิจกรรมได้อย่างประสานสัมพันธ์กันเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
๒) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป
๓) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กร่วมกับทักษะอื่น ๆ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้

๒๑

๓. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ทักษะ
๑.การมอง

ทักษะย่อย
๑.๑ การมองสบตา

๑.๒ การจ้องมองวัตถุ

พัฒนาการที่คาดหวัง
๑.๑.๑ สามารถสบตากับผู้อื่นที่อยู่
ตรงหน้า ได้ตามเวลาที่กาหนด

๑.๒.๑ สามารถจ้องมองสิ่งของที่
อยู่ตรงหน้าได้ตามเวลาที่กาหนด

๑)
๒)
๓)
๔)
๑)
๒)

๑.๒.๒ สามารถจ้องมองวัตถุที่อยู่
ทางด้านซ้ายและด้านขวาของ
ผู้เรียนได้

๑)

๑.๒.๓ สามารถจ้องมองวัตถุที่อยู่
ด้านบนและด้านล่างได้

๑)

๒)

๒)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนมองสบตา โดยใช้ใบหน้าผู้สอนเป็นสื่อ
ผู้ ส อนนาของเล่ น ที่ มีสี ส ดใสหรือมีเสี ย งให้ อยู่ในระดับ สายตาของ
ผู้ เรียนและเลื่ อนของเล่ น ให้ อยู่ ในระดั บสายตาของผู้ ส อน เพื่ อให้
ผู้เรียนมองสบตาผู้สอน
ผู้สอนเรียกชื่อผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมองสบตา
ผู้สอนเล่นจ๊ะเอ๋กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมองสบตา
ผู้สอนทักทายและพูดคุยกับผู้เรียน โดยพยายามให้ผู้เรียนจ้องมอง
หน้าและหันมองตามใบหน้าผู้สอน
ผู้ ส อนใช้ สิ่ งของที่ ผู้ เรีย นชอบ เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ผู้ เรีย นมองในระดั บ
สายตาของผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนจ้องมองสิ่งของนั้น โดยเริ่มจากแนว
กลางลาตัวของผู้เรียน
ผู้สอนทักทายและพูดคุย กับผู้เรียน โดยพยายามให้ผู้เรียนจ้องมอง
หน้าและใบหน้าผู้สอน
ผู้สอนนาสิ่งของที่ผู้เรียนชอบไว้ด้านซ้ายของผู้เรียน พร้อมกระตุ้น
เตือ นให้ ผู้ เรียนหั น มาจ้ อ งมองสิ่ งของที่ อ ยู่ท างด้ านซ้าย (ท าซ้าใน
ด้านขวาของผู้เรียน)
ผู้สอนทักทายและพูดคุย กับผู้เรียน โดยพยายามให้ผู้เรียนจ้องมอง
หน้าและใบหน้าผู้สอน
ผู้สอนนาสิ่งของที่ผู้เรียนชอบไว้ด้านบนของผู้เรียนพร้อมกระตุ้น

๒๒

ทักษะ
๑.การมอง (ต่อ)

๒. การใช้มือ

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
เตื อ นให้ ผู้ เรีย นหั น มาจ้ อ งมองสิ่ งของที่ อ ยู่ ท างด้ า นบน (ท าซ้ าใน
ด้านล่างของผู้เรียน)
๑.๓ การมองตามวัตถุหรือ ๑.๓.๑ สามารถมองตามวัตถุหรือ
ผู้ส อนถือวัตถุห รือสิ่ งของด้านหน้าระดับ สายตาผู้ เรียนแล้ วค่อย ๆ
สิ่งของ
สิ่งของทีเ่ คลื่อนที่ได้
เคลื่อนวัตถุไปในทิศทางต่าง ๆ (บน-ล่าง ซ้าย-ขวา) อย่างช้า ๆ ให้ผู้เรียน
มองตามวัตถุที่เคลื่อนที่
๑.๓.๒ สามารถมองหาเมื่อสิ่งของ ๑) ผู้ ส อนเคลื่ อ นของเล่ น สี ส ดใส มี เสี ย งหรือ ไม่ มี เสี ย งไปมาข้ างหน้ า
หายไปจากสายตาได้
ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนจ้องมองค่อย ๆ เคลื่อนของเล่นไปแอบไว้ด้านหลัง
ผู้สอน สังเกตว่าผู้เรียนมองจุดที่ของเล่นหายไปจากสายตาหรือไม่ ถ้า
ผู้เรียนไม่มองทาซ้าอีก
๒) ผู้สอนนาวัตถุสิ่งของมาให้ผู้เรียนดูจากนั้นซ่อนไว้ใต้โต๊ะและให้ผู้เรียน
กวาดสายตามองหา
๒.๑ การเอื้อมมือ
๒.๑.๑ สามารถเอื้อมมือออกไปใน
ผู้สอนถือวัตถุด้านหน้าผู้เรียนในทิศทางบน-ล่าง ซ้าย-ขวา ให้ผู้เรียน
ทิศทางต่าง ๆ ได้
เอื้อมมือออกไปแตะหรือคว้าวัตถุนั้น
๒.๑.๒ สามารถเอื้อมมือออกไปจับ ๑) ผู้สอนถือวัตถุด้านหน้าให้ผู้เรียนเอื้อมมือออกไปจับวัตถุในทิศทาง
วัตถุได้
ต่าง ๆ
๒) ผู้สอนถือวัตถุด้านหน้าผู้เรียนในทิศทางบน-ล่าง ซ้าย-ขวา ให้ผู้เรียน
เอื้อมมือออกไปแตะหรือคว้าวัตถุนั้น

๒๓

ทักษะ
ทักษะย่อย
๒. การใช้มือ (ต่อ) ๒.๒ การใช้มือกาหรือจับ
วัตถุ

พัฒนาการที่คาดหวัง
๒.๒.๑ สามารถกาหรือจับวัตถุได้

๑)

๒)

๒.๓ การใช้นิ้วมือ

๒.๒.๒ สามารถกาและตอก หรือ
ทุบวัตถุได้
๒.๒.๓ สามารถกาและบิดวัตถุได้

๑)

๒.๓.๑ สามารถหยิบวัตถุโดยใช้
นิ้วหัวแม่มือร่วมกับนิ้วอื่นๆ ได้

๑)

๑)
๒)

๒)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนส่งของเล่นที่มีสีสันสดใสหรือมีเสียงให้ผู้เรียน อาจใช้ของเล่น
แตะเบา ๆ ที่หลังนิ้วมือของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนกางมือออกและกา
ของเล่นถ้าผู้เรียนไม่กางมือ ให้ลูบหลังมือพร้อมกดมือผู้เรียนลง
เล็กน้อย
ผู้สอนนาของเล่นที่มีสีสันสดใสหรือมีเสียง จานวน ๒ ชิ้น โดยส่ง
ของเล่นชิ้นที่ ๑ ให้ผู้เรียนกาไว้ แล้วนาของเล่นชิ้นที่ ๒ ใส่มือผู้เรียน
อีกข้างหนึ่ง ถ้าผู้เรียนไม่จับผู้สอนช่วยจับมือผู้เรียนให้กาของเล่นไว้
ผู้สอนให้ผู้เรียนกาวัตถุที่มีด้ามจับและตอก หรือทุบวัตถุเป้าหมาย
เช่น ค้อนต๊อกแต๊ก เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ฯลฯ
ผู้สอนให้ผู้เรียนกาวัตถุและบิด เช่น ลูกบิดประตู, ผ้า ฯลฯ
ผู้สอนนาผ้าขนหนู หรือผ้าเช็ดหน้าซับน้าให้เปียก จากนั้นให้ผู้เรียน
บิดผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดหน้า หากผู้เรียนทาไม่ได้ผู้สอนสาธิตให้
ผู้เรียนดูก่อนเป็นตัวอย่าง
ผู้ส อนนาวัตถุที่มีสีสั นสดใสหรือมีเสี ยง วางด้านหน้าผู้ เรียน เพื่ อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจอยากได้ของเล่น โดยเคาะวัตถุกับพื้นให้เกิด
เสียง ถ้าผู้เรียนไม่หยิบ ผู้สอนจับมือผู้เรียนให้หยิบ
ผู้สอนวางวัตถุด้านหน้าผู้เรียน ให้ผู้เรียนใช้นิ้วหัวแม่มือร่วมกับนิ้ว
อื่นๆ หยิบวัตถุให้เหมาะสมจากขนาดใหญ่ไปเล็ก เช่น ลูกปัดขนาด ๑
เซนติเมตร เม็ดถั่วแดง คลิปหนีบกระดาษ ลูกเกด เม็ดถั่วเขียว ไม่
จิ้มฟัน เส้นด้าย ฯลฯ

๒๔

ทักษะ
ทักษะย่อย
๒. การใช้มือ (ต่อ) ๒.๓ การใช้นิ้วมือ (ต่อ)

๓. การประสาน
สัมพันธ์ระหว่าง
ตากับมือ

๓.๑ การใส่วัตถุ
๓.๒ การต่อวัตถุ

๓.๓ การร้อยวัตถุ

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
๒.๓.๒ สามารถหมุนเปิด-ปิดวัตถุ
ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้มือหมุนเปิดและปิดวัตถุที่มีลักษณะเกลียวเช่น
ได้
ฝาขวดน้าของเล่นชุดฝึกการไขน๊อต ลูกบิดเปิดและปิดประตู ฯลฯ
๒.๓.๓ สามารถจับและหมุนวัตถุที่
ผู้สอนให้ผู้เรียนจับและหมุนวัตถุที่มีขนาดต่างๆ เช่น กุญแจ ฝาขวด
มีขนาดต่างๆ ได้
ของเล่นไขลาน
๒.๓.๔ สามารถแกะหรือฉีกวัตถุ
๑) ผูเ้ รียนแกะวัตถุ เช่น กล่องของขวัญ ห่อลูกอม เชือกที่ผูกไว้
โดยใช้นิ้วมือได้
หลวมๆสติ๊กเกอร์ ฯลฯ
๒) ผู้เรียนฉีกวัตถุ เช่น กระดาษ ห่อขนมหรือห่อลูกอม ฯลฯ
๒.๓.๕ การนาและการปล่อยหรือ ๑) สามารถสลับวัตถุที่อยู่ในมือจากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งได้
วางวัตถุ
๓) สามารถนาวัตถุไปปล่อยหรือวางในภาชนะที่กาหนดได้
๓.๑.๑ สามารถใส่วัตถุลงในภาชนะ
ผู้สอนให้ผู้เรียนใส่วัตถุลงในภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปักหมุด
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
ขนาดต่างๆ ลูกปัดสวมหลัก บล็อกรูปทรง ลูกบอล ลูกเทนนิส เจดีย์
สลับสี ฯลฯ
๓.๒.๑ สามารถต่อวัตถุในแนวนอน
ผู้สอนให้ผู้เรียนต่อวัตถุในแนวนอน จานวนตั้งแต่ ๒ ชิ้นขึ้นไป เช่น
ได้
บล็อกไม้ กล่องลูกเต๋า
๓.๒.๒ สามารถต่อวัตถุในแนวตั้ง
ผู้สอนให้ผู้เรียนต่อวัตถุในแนวตั้งซ้อนกัน จานวนตั้งแต่ ๒ ชิ้นขึ้นไป
ได้
เช่น บล็อกไม้ กล่องลูกเต๋า
๓.๒.๓ สามารถจัดเรียงวัตถุตาม
ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดเรียงวัตถุตามแบบ เช่น รูปสะพาน รูปเรขาคณิต
แบบได้
๓.๓.๑ สามารถร้อยวัตถุที่มีขนาด
ผู้สอนให้ผู้เรียนร้อยวัตถุที่มีขนาดหรือรูปทรงต่าง ๆ เช่น หลอดด้าย
หรือ รูปทรงต่าง ๆ ได้
ลูกปัด หลอดดูด กระดาษแข็งที่เจาะรู ดอกไม้ ฯลฯ

๒๕

ทักษะ
๓. การประสาน
สัมพันธ์ระหว่าง
ตากับมือ (ต่อ)

ทักษะย่อย
๓.๔ การปั้น

๓.๕ การพับ

พัฒนาการที่คาดหวัง
๓.๔.๑ สามารถปั้นแล้วคลึงเป็น
เส้นยาวได้

แนวการจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนกา ทุบ ขยา ด้วยมือทั้งสองข้าง เช่น ดินน้ามัน
แป้งโด
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนดึงดินน้ามัน หรือแป้งโดออกจากกันเป็นก้อน ๆ โดยใช้
นิ้วทุกนิ้ว
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนดึงดินน้ามันหรือแป้งโดออกจากกันเป็นก้อน ๆ
โดยใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วกลางและนิ้วชี้
๔) ผู้สอนให้ผู้เรียนตัดดินน้ามันหรือแป้งโดด้วยมีดหรือไม้บรรทัด
๕) ผู้ส อนให้ ผู้ เรียนใช้มือทั้ งสองข้างปั้น แล้ วคลึ งดิน น้ามัน หรือแป้งโด
เป็นเส้นยาว เช่น งู ไส้เดือน กิ้งกือ หนอน เชือก ฯลฯ
๓.๔.๒ สามารถปั้นแล้วคลึงเป็น
ผู้สอนให้ผู้เรียนปั้นดินน้ามันหรือแป้งโดแล้วคลึงเป็นก้อนกลมได้
ก้อนกลม ได้
เช่น ลูกบอล ส้ม มังคุด ฯลฯ
๓.๔.๓ สามารถปั้นแล้วคลึงเป็น
ผู้สอนให้ผู้เรียนปั้นดินน้ามันหรือแป้งโดแล้วคลึงเป็นแผ่นแบนกลม
แผ่นแบนกลมได้
เช่น จาน แผ่นโรตี พิซซ่าฯลฯ
๓.๔.๔ สามารถปั้นตามจินตนาการ
ผู้สอนให้ผู้เรียนปั้นดินน้ามันตามจินตนาการ เช่น คน รูปสัตว์ รู
ได้
ผลไม้ ฯลฯ
๓.๕.๑ สามารถพับกระดาษเป็น ๒
ผู้สอนให้ผู้เรียนพับกระดาษเป็น ๒ ส่วน โดยใช้มือข้างที่ถนัดจับ
ส่วนได้
ปลายด้านล่างให้ทับด้านบนของกระดาษ
๓.๕.๒ สามารถพับกระดาษทีละครึ่ง ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนพับกระดาษทีละครึ่งตามแนวเส้นทแยงมุม โดยทาจุด
ตามแนวเส้นทแยงมุมได้
สังเกตเป็นแนวให้ผู้เรียนได้พับตาม

๒๖

ทักษะ
๓. การประสาน
สัมพันธ์ระหว่าง
ตากับมือ (ต่อ)

ทักษะย่อย
๓.๖ การตัดด้วยกรรไกร

๓.๗ การจัดภาพ ตัดต่อ

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
๓.๕.๓ สามารถพับกระดาษเป็นรูป ๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนพับกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ โดยมีพื้นฐานจากการพับ
ต่าง ๆ อย่างง่ายได้
วัตถุทีละครึ่งตามแนวเส้นทแยงมุม เช่น รูปจรวด รูปเรือ
๓.๖.๑ สามารถตัดกระดาษให้ขาด ๑) ผูส้ อนให้ผู้เรียนจับกรรไกร ในท่าที่ถูกต้อง โดยสอดนิ้วหัวแม่มือเข้า
ออกจากกันได้
ไปในรูข้างหนึ่งของกรรไกร สอดนิ้วกลาง (ไมใช่นิ้วชี้) เข้าไปในรู
ด้านล่างของ กรรไกร วางนิ้วชี้ไว้ใต้ด้ามกรรไกร หัดง้าง เปิด-ปิด
กรรไกร ด้วยการโยกนิ้วหัวแม่มือขึ้นลง
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้กรรไกรตัดขอบกระดาษให้ขาดออกจากกัน
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนตัดกระดาษออกเป็น ๒ ชิ้น
๓.๖.๒. สามารถตัดกระดาษตามรอย ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนตัดกระดาษตามรอยเส้นตรงตามความยาวที่กาหนด
ได้
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนตัดกระดาษตามรอยเป็นแถบเส้นที่มีความกว้าง ๑
นิ้ว ตามความยาวที่กาหนด
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนตัดกระดาษตามรอยรูปทรงที่กาหนด
๔) ผู้สอนให้ผู้เรียนตัดกระดาษตามรูปครึ่งวงกลมที่มีรัศมีขนาดต่าง ๆ
๓.๖.๓ สามารถตัดกระดาษตามรูป
ผู้สอนให้ผู้เรียนตัดกระดาษตามรูปเรขาคณิตที่กาหนด เช่น วงกลม
เรขาคณิตได้
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
๓.๗.๑ สามารถปะติดรูปทรง
ผู้สอนให้ผู้เรียนนารูปเรขาคณิตแบบต่าง ๆ มาปะติดบนกระดาษที่มี
เรขาคณิต ลงบนกระดาษได้
โครงร่างของรูปเรขาคณิตให้ถูกต้องตามโครงร่างนั้น
๓.๗.๒ สามารถจัดภาพตัดต่อลงใน
ผู้สอนให้ผู้เรียนใส่วัตถุรูปทรงต่าง ๆ ลงในกรอบ เช่น จับคู่รูปทรง
กรอบได้
บล็อกไม้รูปทรงเรขาคณิต

๒๗

ทักษะ
๓. การประสาน
สัมพันธ์ระหว่าง
ตากับมือ (ต่อ)

ทักษะย่อย

๓.๘ การขีดเขียน
วาดรูปภาพ

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
๓.๗.๓ สามารถจัดรูปเรขาคณิตที่มี
ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดรูปเรขาคณิตที่มีขนาดต่างกัน ๓ ชิ้นลงในกรอบ
ขนาดต่างกัน ๓ ชิ้นลงในกรอบได้
๓.๗.๔ สามารถประกอบภาพตัด
ผู้สอนให้ผู้เรียนประกอบภาพตัดต่อ ๓ ชิ้นขึ้นไป
ต่อเข้าด้วยกันในกรอบได้
๓.๘.๑ สามารถจับดินสอ หรือสี
๑) ผู้สอนสาธิตการจับดินสอให้ผู้เรียนดู
เทียน เพื่อขีดเขียนได้
๒) ผู้สอนจับมือผู้เรียนจับดินสอ หรือสีเทียน ในท่าที่ถูกต้องโดยผู้เรียน
ถือดินสอด้วยสามนิ้ว คือ นิ้วหัวแม่มือ นิ้วกลาง และนิ้วชี้ ดินสอจะ
อยู่บนข้อนิ้วกลางขณะที่จะถูกบีบอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
นิ้วก้อยและ นิ้วนางจะวางพักอยู่บนโต๊ะ
๓) ผู้เรียนขีดเขียนเป็นเส้น ลงบนกระดาษ
๓.๘.๒ สามารถเลียนแบบการ
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนลากเส้นตามรอยประในแนวดิ่ง
ลากเส้นได้
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนลากเส้นตามรอยประในแนวนอนให้ผู้เรียนลากเส้น
วงกลมตามรอยประ
๓) ผู้สอน ผู้สอนผู้เรียนลากตามจุดที่กาหนดเป็น รูปเครื่องหมายบวก
( + ) สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม (ขนาด ๔-๖ ซม.)
๓.๘.๓ สามารถวาดรูปที่
ผู้สอนนารูปภาพตัวอย่างที่ประกอบด้วยเส้นพื้นฐาน เช่น รูปบ้าน รูป
ประกอบด้วยเส้นพื้นฐานได้
คน แล้วให้ผู้เรียนวาดรูปตามแบบ
๓.๘.๔ สามารถเติมแขนหรือขารูป
ผู้สอนนารูปคนที่มีส่วนประกอบของร่างกายที่สมบูรณ์ให้ผู้เรียนดู
คน ที่ยังไม่สมบูรณ์ได้
แล้วนารูปคนที่มีส่วนประกอบของร่างกายที่ขาดหายไป เช่น แขน ขา
ฯลฯ ให้ผู้เรียนเติมส่วนประกอบของภาพนั้นให้สมบูรณ์

๒๘

ทักษะ
๓. การประสาน
สัมพันธ์ระหว่าง
ตากับมือ (ต่อ)

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
๓.๘.๕ สามารถวาดรูปใบหน้าคนที่
ผู้สอนนารูปใบหน้าคนที่สมบูรณ์ให้ผู้เรียนดู แล้วนารูปใบหน้าคนที่
มีส่วนประกอบอย่างน้อย ๓ ส่วน ไม่มีส่วนประกอบของใบหน้าคน ให้ผู้เรียนวาดรูปส่วนประกอบของ
ได้
ใบหน้าคนอย่างน้อย ๓ ส่วน
๓.๘.๖สามารถวาดรูปคนที่มีส่วน
ผู้สอนให้ ผู้เรียนวาดรูปคนที่มี ส่วนของร่างกาย ๔ ส่ วนขึ้นไป โดย
ของ ร่างกาย ๔ ส่วนขึ้นไปได้
ผู้ ส อนน ารู ป คนที่ ส มบู ร ณ์ ใ ห้ ผู้ เรี ย นดู แล้ ว ให้ ผู้ เรี ย นวาดรู ป คนที่ มี
ส่วนประกอบของร่างกายอย่างน้อย ๔ ส่วนขึ้นไป
๔. การเคลื่อนไหว ๔.๑ การควบคุมกล้ามเนื้อ ๔.๑.๑ สามารถควบคุมกล้ามเนื้อ ๑) ผู้สอนกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบริมฝีปาก ให้ผู้เรียนสามารถแสดงอาการ
อวัยวะที่ใช้ในการ ริมฝีปาก
ริมฝีปาก ได้
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ เช่น ผ้าชุบน้าอุ่น-น้าเย็น รสเปรี้ยว รส
พูด
หวาน รอบริมฝีปากได้
๒) ให้ผู้เรียนเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อที่ควบคุมริมฝีปาก (ออกกาลัง) ได้แก่
- การนวดริมฝีปาก
- การอ้าปากกว้าง ๆ หุบปาก สลับกัน
- การยิ้มกว้างการทาปากจู่
- การเปราะปาก
- การออกเสียง อา อู อี
- ปิดปาก เม้มริมฝีปาก
๔.๒ การใช้ลิ้น
๔.๒.๑ สามารถควบคุมการใช้ลิ้น ๑) ผู้สอนนั่งตรงข้ามผู้เรียนให้ปากผู้สอนอยู่ในระดับสายตาผู้เรียน
ได้
๒) ผู้ส อนอ้าปากกว้าง เพื่อให้ ผู้ เรียนเห็ นการเคลื่ อนไหวของปลายลิ้ น
โดยเคลื่อนปลายลิ้นไปแตะที่เพดานปาก แล้วเคลื่อนปลายลิ้นพร้อม
กับการทาให้เกิดเสียงเดาะลิ้น

๒๙

ทักษะ
๔. การเคลื่อนไหว
อวัยวะที่ใช้ในการ
พูด (ต่อ)

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง

๔.๓ การเป่าและการดูด

๔.๓.๑ สามารถเป่าลมออกจาก
ปากได้
๔.๓.๒ สามารถดูดของเหลวโดย
ใช้หลอดดูดได้
๔.๔.๑ สามารถขยับขากรรไกรได้

๔.๔ การเคี้ยวและการ
กลืน

๔.๔.๒ สามารถเคี้ยวอาหารได้
๔.๔.๓ สามารถกลืนน้าลายได้

แนวการจัดกิจกรรม
๓) จากนั้ น ให้ ผู้ เรี ย นลองท าดู ถ้ าท าไม่ ได้ ห รื อ ไม่ ย อมท า ผู้ ส อนควร
พยายามกระตุ้นและทาตามแบบให้ดูซ้า ๆ
๔) สอนทาซ้า ๆ จนผู้เรียนเกิดการทาที่ถูกและมั่นใจในการทา
เมื่อผู้เรียนทาได้แล้ว ควรเปลี่ยนเป็นเสียงจุ๊บปาก เพื่อให้เกิดเสียงที่
หลากหลาย
ผู้สอนให้ผู้เรียนทากิจกรรมเป่าลมออกจากปาก เช่น การเป่าสี เป่า
หลอด เป่ากระดาษ เป่านกหวีด เป่าเทียน เป่าลูกโป่ง เป่าฟองสบู่
ผู้สอนให้ผู้เรียนดูดของเหลวโดยเริ่มฝึกจากหลอดขนาดที่เหมาะสม
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนเลียนแบบการขยับขากรรไกรตามผู้สอนในท่าต่าง ๆ
อาทิ
- อ้าปากกว้าง ๆ- หุบปาก ๑๐ ครั้งติดต่อกัน
- ขยับขากรรไกรซ้าย-ขวา ๑๐ ครั้งติดต่อกัน กรณีผู้เรียนไม่สามารถ
ทาได้ผู้สอนช่วยขยับขากรรไกรผู้เรียนและเมื่อผู้เรียนทาได้ดีให้ลด
การช่วยเหลือลง
ผู้สอนให้ผู้เรียนเคี้ยวอาหารโดยเริ่มจากอาหารประเภทอาหารอ่อนๆ
ค่อยเพิ่มลักษณะความแข็งของอาหารจนผู้เรียนสามารถเคี้ยวอาหารปกติ
๑) ผู้สอนใช้นิ้วชี้ข้างที่ถนัด นวดกระพุ้งแก้มผู้เรียน
๒) ผู้สอนใช้นิ้วชี้กดและนวดบริเวณกึ่งกลางของลิ้นผู้เรียน สังเกตว่าลิ้น
ของผู้เรียนเริ่มห่อ ให้รีบดึงนิ้วชี้ออกทันที เพื่อให้ผู้เรียนได้กลืน
น้าลายลงคอ

๓๐

ทักษะ
ทักษะย่อย
๔. การเคลื่อนไหว ๔.๔ การเคี้ยวและการ
อวัยวะที่ใช้ในการ กลืน (ต่อ)
พูด (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
๓) ฝึกให้ผู้เรียนกลืนน้า น้าหวาน อาหารเหลวตามลาดับ
ฝึกให้กลืนอาหารโดยเริ่มจาก อาหารนิ่ม เช่น ขนมถ้วย เจลลี่ และ
ค่อยๆ เพิ่มความแข็งของอาหาร

กลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
๑. คาอธิบายกลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
การพัฒนาศักยภาพทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเรื่อง การเคลื่อนไหวในท่านอน การคืบ การคลาน การนั่ง การยืน
การเดิน การวิ่ง การกระโดด และการรับ-ส่งลูกบอล
โดยใช้การปฏิบัติจริง การสาธิต การวิเคราะห์งานเป็นลาดับขั้นตอน ฝึกทักษะแบบบูรณาการ ในการพัฒนาศักยภาพอย่างสมบูรณ์และสมดุลในด้าน
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีคณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แข็งแรงทางานได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน ร่างกายเจริญเติบโต มีสุขนิสัยที่ดี เล่นและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและดารงชีวิตประจาวันได้เต็มศักยภาพ

๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนากลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
๑) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการทากิจกรรมได้ เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
๒) เพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตามลาดับขั้นพัฒนาการ
๓) เพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ร่วมกับทักษะอื่น ๆ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้

๒

๓. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ทักษะ

๑.การเคลื่อนไหว
ในท่านอน

ทักษะย่อย

๑.๑ การเคลื่อนไหวในท่า
นอนหงาย

พัฒนาการที่คาดหวัง

๑.๑.๑ สามารถควบคุมศีรษะและลูก
ตาตามเป้าหมายได้
๑.๑.๒ สามารถควบคุมศีรษะให้อยู่ใน
แนวกึ่งกลางได้
๑.๑.๓ สามารถควบคุมศีรษะเมื่อยก
ลาตัวขึ้นจากท่านอนหงายได้

๑.๑.๔ สามารถเคลื่อนไหวแขนได้

แนวการจัดกิจกรรม

๑) ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนในท่านอนหงายโดยผู้สอนนั่งอยู่ปลายเท้าของ
ผู้เรียน
๒) ผู้สอนนากระดิ่งหรือของเล่นมีเสียง สีสันสดใสกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ
มองหรือหันศีรษะตามทิศทางของการกระตุ้น
๑) ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนในท่านอนหงายโดยผู้สอนนั่งอยู่ปลายเท้าของ
ผู้เรียน
๒) ผู้สอนนากระดิ่งหรือของเล่นมีเสียง สีสันสดใสกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ
มองหรือหันศีรษะในแนวกึ่งกลางลาตัว
๑) ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนในท่านอนหงายโดยผู้สอนนั่งอยู่ปลายเท้าของ
ผู้เรียน
๒) ผู้สอนจับข้อมือทั้งสองข้างดึงขึ้นมาช้าๆ อยู่ในท่านั่งในขณะที่จะเริ่มดึง
ตัวควรรอสักครู่ เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมตัวและพร้อมที่จะเกร็งคอยก
ศีรษะขึ้นมา
๑) ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนในท่านอนหงายโดยผู้สอนนั่งอยู่ปลายเท้าของ
ผู้เรียน
๒) ผู้สอนนากระดิ่งหรือของเล่นมีเสียง สีสันสดใสกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ
พยายามหลอกล่อให้ผู้เรียนมีการขยับแขน เพื่อสัมผัสของเล่นทีละข้าง
๓) ผู้สอนกระตุ้นด้วยของที่ผู้เรียนชอบเพื่อให้ผู้เรียนสนใจ พยายาม
หลอกล่อในแนวกึ่งกลางลาตัว เพื่อให้ผู้เรียนมีการเคลื่อนไหวแขนสอง
ข้างเพื่อสัมผัสของเล่น

๓

ทักษะ
๑.การเคลื่อนไหว
ในท่านอน (ต่อ)

ทักษะย่อย

๑.๒ การพลิกตะแคงตัว

พัฒนาการที่คาดหวัง
๑.๑.๕ สามารถเคลื่อนไหวขาได้

๑.๒.๑ สามารถพลิกตะแคงซ้าย-ขวา
ได้

แนวการจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนในท่านอนหงายโดยผู้สอนนั่งอยู่ปลายเท้าของผู้เรียน
๒) ผู้สอนนากระดิ่งหรือของเล่นมีเสียง สีสันสดใสกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ
๓) พยายามหลอกล่อให้ผู้เรียนมีการขยับขา เพื่อสัมผัสของเล่นทีละข้าง
๔) ผู้สอนนาของเล่นที่มีเสียงสัมผัสหรือเคาะเบาๆที่ขาทั้งสองข้าง กระตุ้นให้
ผู้เรียน มีการเคลื่อนไหวขาสองข้าง เพื่อเตะของเล่น
๑) การพลิกตะแคงตัวโดยมีผู้ช่ว ยเหลื อ จัดผู้เรียนในท่านอนหงาย ผู้ สอนใช้
ผ้าขนหนูม้วนหรือหมอนข้างขนาดที่เหมาะสม มาหนุนด้านหลังผู้เรียนด้าน
ใดด้านหนึ่ง ผู้สอนใช้กระดิ่งหรือของเล่นมีเสียงสีสันสดใสที่ผู้เรียนชอบหรือ
สนใจ กระตุ้นระดับต่ากว่าสายตาผู้เรียน พยายามดึงความสนใจมาด้านข้าง
ให้ผู้เรียนมีการพลิกตะแคงมาด้านข้าง เพื่อสัมผัสของเล่น
๒) ถ้าผู้เรียนไม่สามารถพลิกเองได้ให้ผู้สอน ช่วยจัดท่าผู้เรียนโดยจัดแขนด้านที่
ต้องการพลิกเหยียดเหนือศีรษะ เพื่อไม่ให้พลิกตะแคงทับแขนตนเอง งอ
เข่าด้านตรงข้ามการพลิกตะแคง จับที่สะโพกเพื่อช่วยดันสะโพกให้พลิกไป
ด้ า นข้ า ง แล้ ว ให้ โ ยกช้ า ๆ เบาๆ ในท่ า ตะแคง เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นรั บ รู้ ก าร
เคลื่อนไหวและการถ่ายเทน้าหนักร่างกายการพลิกตะแคง

๔

ทักษะ
๑.การเคลื่อนไหว
ในท่านอน (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๒ การพลิกตะแคงตัว
(ต่อ)

๑.๓ การเคลื่อนไหวในท่า
นอนคว่า

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
ด้วยตัวเอง ผู้เรียนนอนหงาย เขย่าของเล่นที่มีเสียงหรือสีสันสดใสที่
ผู้เรียนสนใจ ด้านข้างระดับสายตา ด้านใดด้านหนึ่งกระตุ้นให้ผู้เรียน
พลิกตะแคงตัว
๑.๒.๒ สามารถพลิกตะแคงตัวคว่าและ ๑) ผู้สอนฝึกการพลิกคว่า โดยเริ่มจากจัดท่าให้ผู้เรียนอยู่ในท่านอนหงาย
หงายได้
๒) ผู้สอนใช้ของเล่นที่ผู้เรียนชอบและสนใจ กระตุ้นด้านข้างระดับสายตา
ผู้ เรียน เพื่ อให้ ผู้ เรียนหั น ศีรษะตาม แล้ ว พลิ ก ตัว ตะแคงจนสามารถ
พลิกตัวคว่าได้ถ้าผู้เรียนไม่สามารถพลิกคว่าได้ผู้สอนอาจช่วย โดยออก
แรงดันเบาๆ ให้ ผู้เรียนเกิดการพลิกตัวเพื่อชี้นาท่าทางการเคลื่อนไหว
(ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกล้ามเนื้อและระบบประสาทของผู้เรียน)
๓) ผู้สอนฝึกการพลิกหงาย โดยเริ่มจากจัดท่าให้ผู้เรียนนอนคว่า ผู้สอนใช้
ของเล่ น ที่ ผู้ เรียนชอบและสนใจ โดยกระตุ้ น ด้ านข้าง ระดับ สายตา
ผู้ เรีย นเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ยนหั น ศี รษะตาม แล้ ว พลิ ก ตั ว ตะแคงจนสามารถ
พลิ ก ตั ว คว่ าได้ ถ้ า ผู้ เรี ย นไม่ ส ามารถพลิ ก หงายได้ ผู้ ส อนอาจช่ ว ย
โดยออกแรงดันเบาๆ ให้ผู้เรียนเกิดการพลิกตัวเพื่อชี้นาท่าทางการ
เคลื่อนไหว (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกล้ามเนื้อและระบบประสาท
ของผู้เรียน)
๑.๓.๑ สามารถยกศีรษะไปด้านใดด้าน ๑) ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนอยู่ในท่านอนคว่า เขย่าของเล่นที่มีเสียงตรงหน้า
หนึ่งขณะนอนคว่าได้
ผู้เรียน ระยะห่างประมาณ ๓๐ เซนติเมตร
๒) เมื่อผู้เรียนมองที่ของเล่นแล้วค่อยๆ เคลื่อนของเล่นมาทางด้านซ้าย
เพื่อให้ผู้เรียนหันศีรษะมองตาม ค่อยๆ เคลื่อนของเล่นกลับมาที่เดิม
ทาซ้าอีกครั้งโดยเปลี่ยนให้เคลื่อนของเล่นมาทางด้านขวา

๕

ทักษะ

๑.การเคลื่อนไหว
ในท่านอน (ต่อ)

ทักษะย่อย

๑.๓ การเคลื่อนไหวในท่า
นอนคว่า (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๑.๓.๒ สามารถชันคอได้

แนวการจัดกิจกรรม
๑) ผู้ ส อนจัดท่ าผู้ เรีย นในท่ านอนคว่าใช้ ผ้ าขนหนู ม้ว นหรือ หมอนข้าง
ขนาดที่เหมาะสมหนุนใต้อกข้อศอกงอ กระตุ้นผู้เรียนโดยการเรียกชื่อ
หรือ เขย่า ของเล่นด้านหน้า ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ มอง และ
พยายามยกศีรษะ ประมาณ ๔๕ องศา เมื่อสามารถชันคอได้ดีแล้ว
ให้กระตุ้นผู้เรียนโดยการ เรียกชื่อ หรือเขย่าของเล่นด้านหน้าผู้เรียน
โดยยกให้สูงระดับสายตา ค้างไว้ สักครู่เพื่อให้มองและพยายามยก
ศีรษะขึ้นประมาณ ๙๐ องศา
๒) กรณีผู้เรียนไม่สามารถอยู่ในท่างอข้อศอกได้ ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนพาด
บน หมอนข้างเล็กๆหรือผ้าขนหนูม้วน ลงน้าหนักบนท่อนแขนทั้งสอง
ข้ า ง (ท่ า งอศอก)ผู้ ส อนจั ด ผู้ เรี ย น ในท่ า นอนคว่ าแขนยั น พื้ น ให้
ข้อศอกอยู่ข้างหน้า ไหล่ ค้างไว้ชั่วครู่ (ประมาณ ๕-๑๐ วินาที)
๓) เตรียมความพร้อมการคืบ โดยมีวิธีการกระตุ้นดังนี้
๓.๑) การลงน้าหนักบนแขนข้างเดียว (ท่างอศอก) ผู้สอนจัดผู้เรียนใน
ท่านอนคว่าเพื่ อให้ ผู้ เรียนสามารถใช้เพี ยงท่อนแขนข้างเดี ยว
ยันตัวผู้สอนควรกระตุ้นด้านหน้าเยื้องไปด้านข้างขณะกระตุ้น
ให้ยกแขน แต่ละข้าง ด้วยของเล่นที่มีเสียงสีสันสดใสที่ผู้เรียน
ชอบหรือสนใจ พยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนแตะสัมผัสของเล่น จน
เหยียดแขนข้างใด หนึ่งออกมา เพื่อให้มีการพยุงตัวด้วยแขน
เพี ยงข้ า งเดี ย วค้ างไว้ ชั่ ว ครู่ (ป ระมาณ ๕ -๑ ๐ วิ น าที )

๖

ทักษะ

๑.การเคลื่อนไหว
ในท่านอน (ต่อ)

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง

๑.๓ การเคลื่อนไหวในท่า
นอนคว่า (ต่อ)

๒. การคืบและการ ๒.๑ การคืบ
คลาน

๒.๑.๑ สามารถคืบได้

แนวการจัดกิจกรรม
๓.๒) การลงน้าหนักโดยใช้มือสองข้าง (ท่าเหยียดศอก) จัดผู้เรียนในท่า
นอนคว่า ผู้สอนถือของเล่นไว้ด้านหน้าเหนือศีรษะผู้เรียน ผู้สอน
ใช้ของเล่ นที่ผู้ เรียนชอบหรือ สนใจ กระตุ้นผู้ เรียน แล้วค่อยๆ
เคลื่อนของเล่นขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสนใจยกศีรษะและลาตัวตามจน
พ้นพื้นในท่าแขนเหยียดตรงมือยันพื้น
๓.๓) การลงน้าหนักโดยใช้มือข้างใดข้างหนึ่ง (ท่าเหยียด) จัดผู้เรียนใน
ท่ า ตั้ งคลานผู้ ส อนถื อ ของเล่ น ไว้ด้ านหน้ าเหนื อ ศี รษะผู้ เรีย น
ผู้ ส อนใช้ ของเล่ น ที่ ผู้ เรี ย นชอบกระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นสนใจ แล้ ว
ค่อย ๆ เคลื่อนของเล่นขึ้น เพื่อให้เด็กสนใจยกศีรษะและลาตัว
ตามจนพ้นพื้น ในท่าแขนเหยียดตรงมือยันพื้น ค้างไว้ชั่วครู่ใช้
ของเล่นกระตุ้นเพื่อให้ ผู้เรียนพยายามแตะสัมผัสของเล่น จนอยู่
ในท่าศอกเหยียดข้างเดียว
๑) ผู้ ส อนจั ด ผู้ เรี ย นนอนคว่ าให้ ห น้ า อกอยู่ บ นหมอนข้ า ง กระตุ้ น ลง
น้าหนักที่แขนทั้งสองข้าง ผู้สอนจับสะโพกดันไปข้างหน้า ข้างหลัง ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อสะโพก
๒) เมื่อผู้เรียนทาได้ ดี ให้ค่อยๆ หมุนหมอนข้างไปข้างหน้าทีละน้อยให้
ผู้ เรียน มีก ารเคลื่ อนที่ ไปด้านหน้ า เมื่ อผู้ เรียนสามารถท าได้ ให้ น า
หมอนข้างออกแล้วให้ผู้เรียนคืบไปด้านหน้าด้วยตนเอง อาจใช้ของ
เล่นกระตุ้นให้คืบไปหาของเล่น ระยะแรกผู้สอนอาจจะช่วยโดยจับที่
ไหล่และท่อนแขนด้านบนให้มีการเดินศอกไปด้านหน้า เมื่อผู้เรียนทา
ได้ดีให้ลดการช่วยเหลือลง

๗

ทักษะ

ทักษะย่อย

๒. การคืบและการ ๒.๒ การคลาน
คลาน (ต่อ)

๓. การนั่ง

พัฒนาการที่คาดหวัง

๒.๒.๑ สามารถคลานได้

แนวการจัดกิจกรรม

๑) ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนให้อยู่ในท่าตั้งคลาน โดยมือทั้งสองยันพื้น (ข้อศอก
เหยียด) ยกลาตัวขึ้นอยู่ในท่าตั้งคลาน ถ้าผู้เรียนไม่สามารถใช้มือดัน
ขึ้น เอง ผู้ ส อนช่วยจัดท่าผู้ เรียนตั้งขึ้น ฝึกโดยให้ ผู้ เรียนอยู่ในท่าตั้ง
คลานอยู่กับ ที่ชั่วครู่เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมของกล้ามเนื้อในการ
ทรงท่าทางและเตรียมเคลื่อนไหว
๒) ผู้ ส อนกระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นเอื้ อ มมื อ มาหยิ บ ของเล่ น ในขณะตั้ ง คลาน
เปลี่ยนมือ ทั้งซ้ายและขวา
๓) ฝึกให้ผู้ เรียนคลาน โดยผู้สอนใช้มือกระตุ้นให้ เกิดการคลานมือจับที่
ไหล่และข้อสะโพกสลับกันคือ ไหล่ซ้ายสะโพกขวา ไหล่ขวาสะโพกซ้าย
ดันให้มีการเคลื่อนที่ไปด้านหน้า เมื่อผู้เรียนทาได้ดีลดการช่วยเหลือลง
๔) ผู้สอนใช้ของเล่นที่ผู้เรียนชอบกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนมี
การเคลื่อนที่โดยการคลานตามสิ่งของนั่น ๆ
๓.๑ การเปลี่ยนท่านอน
๓.๑.๑ สามารถเปลี่ยนท่านอนตะแคง
ผู้ ส อนจั ด ผู้ เรีย นท่ า นอนตะแคง ผู้ ส อนจั บ สะโพกและไหล่ แ ล้ ว ให้
ตะแคงเป็นนั่ง
เป็นนั่งได้
ผู้เรียนใช้ข้อศอกยันพันพื้น พร้อมยกตัวขึ้น เหยียดแขนลุกขึ้นนั่ง
๓.๒ การนั่งทรงตัวอยู่กับที่ ๓.๒.๑ สามารถควบคุมศีรษะให้ตั้งตรง ๑) ผู้สอนพยุงผู้เรียนนั่งบนพื้นโดยช่วยจับบริเวณไหล่ให้มั่นคง
บนพื้น(Static balance) (ในท่านั่งโดยผู้อื่นช่วยเหลือ)ได้
๒) ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนยกศีรษะตั้งขึ้นโดยผู้สอนใช้สิ่งของที่ผู้เรียน
สนใจ หรือพูดคุยกับผู้เรียนกระตุ้นให้มองและพยายามควบคุมศีรษะ
๓.๒.๒ สามารถนั่งโดยใช้มือทั้งสองข้าง ๑) ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนอยู่ในท่านั่งทรงตัวบนพื้น
ยันพื้นได้
๒) ใช้มือทั้งสองข้างยันพื้นในลักษณะแบมือ

๘

ทักษะ
๓. การนั่ง (ต่อ)

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง
๓.๒.๓ สามารถนั่งโดยใช้มือ1ข้างยัน
พื้นได้

๑)
๒)

๓.๒.๔ สามารถนั่งได้อย่างอิสระ

๑)
๒)

๓.๓ การนั่งทรงตัวบนพื้น
โดยมีการถ่ายน้าหนัก
(Dynamic balance)

๓.๓.๑ สามารถเอื้อมมือหยิบวัตถุ
ทางด้านหน้าได้ในท่านั่ง
๓.๓.๒ สามารถเอื้อมมือหยิบวัตถุ
ทางด้านข้างได้ในท่านั่ง

๑)
๑)

๒)
๓.๓.๓ สามารถเอื้อมมือหยิบวัตถุจากที่ ๑)
สูงได้ในท่านั่ง
๒)
๓.๓.๔ สามารถเอี้ยวตัวใช้มือเล่นอย่าง ๑)
อิสระในท่านั่งได้
๒)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนอยู่ในท่านั่งทรงตัวบนพื้น
ใช้มือข้างเดียวยันพื้นในลักษณะแบมือ มืออีกข้างเป็นอิสระหรือทา
กิจกรรมอื่น
ผู้สอนจัดผู้เรียนนั่งบนพื้น ยื่นของเล่นให้ผู้เรียนเล่น ให้ผู้เรียนฝึกนั่ง
ทรงตัวโดยไม่ใช้มือยันพื้น
ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนนั่งทรงตัวบนพื้น โดยมือเป็นอิสระสามารถเล่น
หรือ ทากิจกรรมอื่นได้
ผู้สอนจัดผู้เรียนอยู่ในท่านั่งผู้สอนยื่นของเล่นให้ผู้เรียนด้านหน้า ใน
ระยะเอื้อมถึงกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและเอื้อมมือมาหยิบของเล่น
ผู้สอนจัดผู้เรียนอยู่ในท่านั่งผู้สอนยื่นของเล่นให้ผู้เรียนด้านข้างทั้งซ้าย
และ ขวา(ทีละด้าน) ในระยะเอื้อมถึง
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและเอื้อมมือมาหยิบของเล่น
ผู้สอนจัดผู้เรียนอยู่ในท่านั่งผู้สอนยื่นของเล่นให้ผู้เรียนเหนือศีรษะ
ในระยะเอื้อมถึง
ผู้สอนกระตุ้นให้เด็กสนใจและเอื้อมมือมาหยิบของเล่น
ผู้สอนจัดผู้เรียนอยู่ในท่านั่งวางของเล่นไว้ที่พื้นทางด้านข้าง เยื้องไป
ด้านหลังของผู้เรียนในระยะที่ผู้เรียนเอื้อมถึง
ผู้สอนเรียกชื่อ หรือเขย่าของเล่นให้ผู้เรียนสนใจเพื่อจะได้เอี้ยวตัวไป
หยิบของเล่น แล้วทาอีกข้างสลับกันไป

๙

ทักษะ
๓. การนั่ง (ต่อ)

ทักษะย่อย
๓.๔ การนั่งทรงตัวบน
เก้าอี้ (Static balance)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๓.๔.๑ สามารถนั่งเก้าอี้โดยมีการ
ช่วยเหลือได้

๑)
๒)
๓)

๓.๔.๒ สามารถนั่งเก้าอี้ได้อย่างอิสระ

๑)

๒)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนในท่านอนหงายบนเตียง ผู้สอนให้ผู้เรียนตะแคงตัว
ห้ อยขาลงข้างเตียง ผู้ ส อนประคองไหล่ กดสะโพกให้ ผู้ เรียนลุ กนั่ ง
ถ้าผู้เรียนทาได้ดีให้ผู้สอนลดการช่วยเหลือลง
ผู้ ส อนให้ ผู้ เรียนนั่ งห้ อยขาลงข้ างเตีย ง คอยประคองหลั งพยายาม
กระตุ้นให้ผู้เรียนยืดหลังและพยายามทรงตัว ลดการช่วยเหลือลงเมื่อ
ผู้เรียนทาได้ดีขึ้น
ผู้ ส อนให้ ผู้ เรียนนั่ งเก้าอี้แ บบมีพ นั ก พิ งให้ เท้ าวางราบกั บ พื้ น กรณี
ผู้เรียนมีการทรงตัวในท่านั่ งไม่ดี อาจเลื อกใช้เก้าอี้ที่มี พนักพิ งสู งๆ
เพื่อให้ผู้เรียน นั่งพิง หรือเพิ่มสายรัดช่วงหน้าอก เพื่อช่วยประคอง
การทรงตัวในท่านั่ง ผู้สอนคอยสังเกตและระมัดระวังความปลอดภัย
อย่างใกล้ชิด โดยให้การช่วยเหลือน้อยที่สุด
ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งเก้าอี้แบบมีพนักพิงให้เท้าวางราบกับพื้น พยายาม
กระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นยื ด ตั ว ขึ้ น หรื อ ฝึ ก นั่ ง ท ากิ จ กรรมร่ ว มด้ ว ย เช่ น
นั่ ง เก้ าอี้ หยอดกระปุ ก ออมสิ น หรือ นั่ งหยิ บ บอลใส่ ต ะกร้า ฯลฯ
ผู้สอนคอยดูแลความปลอดภัยในการนั่ง
ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งเก้าอี้แบบไม่มีพนักพิง เท้าวางราบกับพื้น ผู้เรียนนั่ง
ตั ว ตรง ผู้ ส อนออกแรงดั น ที่ หั ว ไหล่ เ บาๆ ในทิ ศ ทางต่ า งๆ เช่ น
ด้านหน้า หลัง ซ้าย ขวา พร้อมบอกผู้เรียนพยายามนั่งทรงตัวต้านแรง
เพื่อไม่ให้ล้ม

๑๐

ทักษะ
๓. การนั่ง (ต่อ)

ทักษะย่อย
พัฒนาการที่คาดหวัง
๓.๕ การนั่งทรงตัวบน
๓.๕.๑ สามารถนั่งบนเก้าอี้แล้วเอื้อม
เก้าอี้โดยมีการถ่ายน้าหนัก มือหยิบวัตถุทางด้านหน้าได้
(Dynamic balance)
๓.๕.๒ สามารถนั่งบนเก้าอี้แล้วเอื้อม
มือหยิบวัตถุทางด้านข้างได้
๓.๕.๓ สามารถนั่งบนเก้าอี้แล้วเอื้อม
มือหยิบวัตถุจากที่สูงได้
๓.๕.๔ สามารถนั่งบนเก้าอี้แล้วเอื้อม
มือหยิบวัตถุที่อยู่ระดับต่าได้
๓.๕.๕ สามารถนั่งบนเก้าอี้แล้วเอื้อม
มือหยิบวัตถุทางด้านหลังได้
๓.๕.๖ สามารถเอี้ยวตัวและใช้มือหยิบ
ของเล่นอย่างอิสระในท่านั่งได้

๑)
๒)
๑)
๒)
๑)
๒)
๑)
๒)
๑)
๒)
๑)
๒)

๔. การยืน

๔.๑ การทรงตัวในท่ายืน
๒ ขา

๔.๑.๑ สามารถยืนโดยอิสระด้วยขา
สองข้างได้

๑)

๔.๑.๒ สามารถลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ได้

๑)

๒)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนให้นั่งบนเก้าอี้แบบมีพนักพิง เท้าวางราบกับพื้น
ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งทรงตัว แล้วเอื้อมมือหยิบของเล่นที่อยู่ด้านหน้า
ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนให้นั่งบนเก้าอี้แบบมีพนักพิง เท้าวางราบกับพื้น
ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งทรงตัวแล้วเอื้อมมือหยิบของเล่นที่อยู่ด้านข้าง
ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนให้นั่งบนเก้าอี้แบบมีพนักพิง เท้าวางราบกับพื้น
ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งทรงตัวแล้วเอื้อมมือหยิบของเล่นที่อยู่ที่สูง
ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนให้นั่งบนเก้าอี้แบบมีพนักพิง เท้าวางราบกับพื้น
ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งทรงตัวแล้วเอื้อมมือหยิบของเล่นที่อยู่ที่ต่า
ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนให้นั่งบนเก้าอี้แบบมีพนักพิงที่มีขนาดและความสูง
เหมาะสม โดยเท้าของผู้เรียนวางราบกับพื้นพอดี
ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งทรงตัวแล้วเอื้อมมือหยิบของเล่นทางด้านหลัง
ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนให้นั่งบนเก้าอี้แบบมีพนักพิงที่มีขนาดและความสูง
เหมาะสม โดยเท้าของผู้เรียนวางราบกับพื้นพอดี
ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งทรงตัวแล้วเอี้ยวตัวทากิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น
หยิบของเล่นด้านข้าง เป็นต้น
ผู้ ส อนจั ด ท่ าให้ ผู้ เรี ย นยื น กางขาห่ างกั น ประมาณ ๑ ช่ ว งไหล่ ข อง
ผู้เรียน โดยผู้สอนจับเอวผู้เรียนเพื่อช่วยพยุง
ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนเหยียดขาลงน้าหนักขาทั้งสองข้าง ยืนทรงตัวด้วย
ตนเอง
ผู้สอนจัดท่าผู้เรียนให้นั่งบนเก้าอี้ที่มีขนาดและความสูงเหมาะสม โดย
เท้าของผู้เรียนวางราบกับพื้น

๑๑

ทักษะ
๔. การยืน (ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๑ การทรงตัวในท่ายืน
๒ ขา (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๔.๑.๓ สามารถลุกขึ้นยืนจากพื้นได้

๕.การเดิน

๑)
๒)
๓)

๔.๒ การทรงตัวในท่ายืน
ขาเดียว

๔.๒.๑ สามารถยืนทรงตัวขาเดียวตาม ๑)
เวลาที่กาหนดได้
๒)

๕.๑ การเกาะเดิน

๕.๑.๑ สามารถเกาะเดินไปด้านข้างได้

๑)
๒)

๕.๑.๒ สามารถเกาะเดินไปด้านหน้าได้

๑)

แนวการจัดกิจกรรม
๒) ผู้ ส อนให้ ผู้ เรียนโน้ มตั ว ไปข้ างหน้ า ลงน้ าหนั ก ที่ ขา เหยีย ดเข่ า
เหยียดสะโพกดันตัวลุกขึ้นยืน
ผู้สอนจัดท่าให้ผู้เรียนนั่งพับเพียบบนพื้น
ผู้สอนจับตะโพกผู้เรียนให้อยู่ในท่าคุกเข่า
ผู้สอนประคองล าตัวผู้เรียน กระตุ้นการถ่ายน้าหนัก ไปขาขวา ตาม
ด้ว ยยกขาซ้ ายตั้ งขึ้ น ถ่ ายน้ าหนั ก ไปขาซ้ าย แล้ ว โน้ ม ตั ว ลุ ก ขึ้ น ยื น
เหยียดขาทั้งสองข้างขึ้น กรณีผู้เรียนทาไม่ได้ให้ผู้สอนช่วยพยุงลาตัว
มือขวาดันสะโพกให้ลุกขึ้น
ผู้สอนสาธิตการยืนขาเดียวให้ผู้เรียนดู ให้ผู้เรียนทาตาม
ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนยืนขาเดียวค้างไว้สักครู่ กรณีผู้เรียนยังทรงตัว
ในท่ า ยื น ขาเดี ย วไม่ ไ ด้ ให้ ฝึ ก ยื น แล้ ว ยกขาขึ้ น หนึ่ ง ข้ า ง โดยใช้
ระยะเวลาสั้นๆก่อนแล้วจึงเพิ่มเวลานานขึ้น และ/หรือ ฝึกการทรงตัว
ขณะยืนด้วยขาข้างเดียวผ่านการทากิจกรรมอื่นๆ เช่น เตะลูกบอล
เดินข้ามสิ่งกีดขวาง เป็นต้น
ผู้ ส อนให้ ผู้ เรีย นจั บ ราวฝึ ก เดิ น โดยผู้ ส อนกระตุ้ น ให้ ผู้ เรีย นก้ าวไป
ด้านข้าง กรณีผู้เรียนทาไม่ได้ ให้ผู้สอนช่วยจับขาก้าวไปด้านข้า ง เมื่อ
ผู้เรียนเริ่มทาได้เองแล้วจึงลดการช่วยเหลือลง
หากต้องการเพิ่มความทนทานและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้เพิ่ม
จานวนรอบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของผู้เรียน
ผู้สอนให้ ผู้เรียนจับราวคู่ขนานเดินก้าวขาไปด้านหน้า โดยช่ วงแรก
ผู้สอนอาจช่วยจับขาผู้เรียนให้ก้าวไปด้านหน้าทีละก้าว เมื่อผู้เรียน

๑๒

ทักษะ

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง

๕.การเดิน (ต่อ)
๕.๒ การเดินด้วยตนเอง

๕.๒.๑ สามารถเดินได้

๕.๒.๒ สามารถเดินข้ามสิ่งกีดขวางได้

แนวการจัดกิจกรรม

๒) เริ่มทาได้เองแล้วจึงลดการช่วยเหลือลงหากต้องการเพิ่มความทนทาน
และความแข็ งแรงของกล้ ามเนื้ อ ให้ เพิ่ ม จานวนรอบทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
ระดับความสามารถของผู้เรียน
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนยืน ผู้สอนยืนอยู่ด้านข้าง กระตุ้นให้ผู้เรียนก้าวขาไป
ข้ า งหน้ า แล้ ว กลั บ ที่ เ ดิ ม ผู้ ส อนควรสั ง เกต การยกขา งอเข่ า
งอสะโพก แล้วยกเท้ากลับมาที่เดิมของผู้เรียน ทาซ้าจนกว่าผู้เรียนจะ
ทาได้คล่ อง กรณี ผู้เรียนทาไม่ได้ให้ ผู้ ส อนให้ การช่วยเหลื อโดยจับ
ที่เข่าและเท้า ถ้าผู้เรียนทาได้ดีแล้วให้ลดการช่วยเหลือลง
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกเดินผ่านการทากิจกรรม เช่น เดินไปกลับหยิบบอล
ใส่ ต ะกร้ า เดิ น บนทางลาดเอี ย ง เป็ น ต้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความแข็ ง แรง
ทนทานของกล้ ามเนื้ อ โดยผู้ ส อนคอยระมั ด ระวังความปลอดภั ย
ระหว่างฝึกร่วมด้วย
๑) ผู้สอนยืนอยู่ด้านข้างผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนก้าวขาไปข้างหน้าข้าม
สิ่งกีดขวาง ระยะก้าวเดินสั้นๆ ทาซ้าจนกว่าผู้เรียนจะทาได้เอง กรณี
ผู้เรียนทาไม่ได้ ผู้สอนให้ความช่วยเหลือ หากผู้เรียนทาได้แล้วให้ลด
การช่วยเหลือลง
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกการเดินข้ามสิ่งกีดขวางผ่านการทากิจกรรม เช่น
เดินข้ามบล็อกโฟม แผ่นโฟม แผ่นกระดาษ หรือขอนไม้ โดยการปรับ
ระดับจากกิจกรรมที่ง่ายไปสู่กิจกรรมที่ยากขึ้นเพื่อเพิ่มส่ งเสริมทักษะ
และความสามารถของผู้เรียน

๑๓

ทักษะ
๕.การเดิน (ต่อ)

ทักษะย่อย
๕.๒ การเดินด้วยตนเอง
(ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๕.๒.๓ สามารถเดินต่อส้นเท้าตาม
ระยะทางที่กาหนดได้

๑)
๒)

๕.๒.๔ สามารถเดินบนเส้นตรงได้

๑)
๒)

๕.๒.๕ สามารถเดินบนคานทรงตัวได้

๑)
๒)

๕.๓ การเดินขึ้น-ลงบันได

๕.๓.๑ สามารถเดินขึ้น-ลงบันไดโดยจับ
ราวบันได แบบพักเท้าได้

๑)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนสาธิตการเดินต่อส้นเท้าแล้วให้ผู้เรียนทาตาม
ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นเดิ น ต่ อ ส้ น เท้ า ตามเส้ น ตรง กรณี ผู้ เรี ย นท าไม่ ได้
ผู้สอนให้ความช่วยเหลือ หากผู้เรียนทาได้แล้วให้ลดการช่วยเหลือลง
ผู้สอนสาธิตเดินบนเส้นตรง แล้วให้ผู้เรียนเดินด้วยตนเอง โดยผู้สอน
ช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนสามารถทาได้ดีลดการช่วยเหลือ
ผู้สอนจัดเกมการแข่งขันการเก็บของเล่น/ลูกบอล โดยให้เดินบน
เส้นตรงที่กาหนด
สอนสาธิตเดินบนคานทรงตัวแล้วให้ผู้เรียนเดินด้วยตนเอง โดยผู้สอน
คอยให้การช่วยเหลือ เมื่อผู้เรียนสามารถทาได้แล้วให้ลดกาช่วยเหลือ
ลง
ผู้สอนให้ผู้เรียนเดินทรงตัวผ่านการทากิจกรรมหรือเกม เช่น เดินบน
คาน ไปกลับหยิบของเล่นใส่ตะกร้า เป็นต้น ฝึกซ้าจนผู้เรียนสามารถ
เดินได้ด้วยตนเอง
ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนจับราวบันได ผู้สอนยื นต่ากว่าผู้เรียน กระตุ้นให้
ผู้เรียนก้าวขาข้างหนึ่งขึ้นบันไดแล้วก้าวขาอีกข้างหนึ่งขึ้นมาอยู่ขั้น
เดียวกัน ผู้สอนจับบริเวณสายรัดเอวหรือขอบกางเกงคอยพยุงและ
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีทิศทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง

๑๔

ทักษะ
๕.การเดิน (ต่อ)

ทักษะย่อย
๕.๓ การเดินขึ้น-ลงบันได
(ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง

๕.๓.๒ สามารถเดินขึ้น-ลงบันไดโดยจับ
ราวบันได แบบสลับเท้าได้

๕.๓.๓ สามารถเดินขึ้น-ลงบันไดโดยไม่
จับราวบันได แบบพักเท้าได้

แนวการจัดกิจกรรม
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนจับราวบันได ผู้สอนยืนต่ากว่าผู้เรียน กระตุ้นให้
ผู้ เรียนก้ าวขาลงบั น ไดแล้ ว ก้าวขาอีก ข้ าหนึ่ งลงมาอยู่ขั้ น เดี ย วกั น
ผู้สอนจับบริเวณสายรัดเอวหรือขอบกางเกงคอยพยุงและช่วยเหลือ
ให้ผู้เรียนมีทิศทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ฝึกซ้าจนผู้เรียนมีการทรง
ตัวที่ดีและสามารถเดินขึ้น -ลงบันไดโดยจับราวบันได แบบพักเท้า
ด้วยตนเอง
๑) ผู้ ส อนให้ ผู้ เรีย นยื น บนบั น ได ผู้ ส อนยื น ต่ ากว่ าผู้ เรีย น กระตุ้ น ให้
ผู้เรียนก้าวขาขึ้นบันไดสลับเท้า ผู้สอนจับบริเวณสายรัดเอวหรือเข็ด
ขัดหรือขอบกางเกงผู้เรียน คอยพยุงและช่วยเหลือให้ ผู้เรียนมีทิศ
ทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
๒) ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นยื น บนบั น ได ผู้ ส อนยื น ต่ ากว่ าผู้ เรี ย นกระตุ้ น ให้
ผู้เรียนก้าวขาลงบันไดสลับเท้า ผู้สอนจับบริเวณสายรัดเอวหรื อเข็ม
ขัดหรือขอบกางเกงผู้ เรียนคอยพยุงและช่ว ยเหลื อให้ ผู้ เรียนมีทิ ศ
ทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
๓) ฝึกซ้าจนผู้เรียนมีการทรงตัวที่ดีและสามารถเดินขึ้น-ลงบันไดโดยจับ
ราวบันได แบบสลับเท้าด้วยตนเอง
๑) ผู้ ส อนให้ ผู้ เรีย นยื น บนบั น ได ผู้ ส อนยื น ต่ ากว่ าผู้ เรีย น กระตุ้ น ให้
ผู้เรียนก้าวขาข้างหนึ่งขึ้นบันไดแล้วก้าวขาอีกข้างหนึ่งขึ้นมาอยู่ขั้น
เดียวกัน ผู้สอนจับบริเวณสายรัดเอวหรือขอบกางเกงผู้เรียน คอย
พยุงและช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีทิศทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนบนบันได ผู้สอนต่ากว่าผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียน

๑๕

ทักษะ
๕.การเดิน (ต่อ)

ทักษะย่อย
๕.๓ การเดินขึ้น-ลงบันได
(ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๓)

๕.๓.๔ สามารถเดินขึ้น-ลงบันไดโดยไม่
จับราวบันได แบบสลับเท้าได้

๑)
๒)

๓)
๖. การวิ่ง

๖.๑ การวิ่งอยู่กับที่

๖.๑.๑ สามารถวิ่งอยู่กับที่ได้

๖.๒ การวิ่งไปข้างหน้า

๖.๒.๑ สามารถวิ่งไปข้างหน้าได้

๑)
๒)
๓)
๑)
๒)

แนวการจัดกิจกรรม
ก้าวขาลงบันไดแล้วก้าวขาอีกข้าหนึ่งลงมาอยู่ขั้นเดียวกัน ผู้สอนจับ
บริเวณสายรัดเอวหรือขอบกางเกงผู้เรี ยน คอยพยุงและช่วยเหลือให้
ผู้เรียนมีทิศทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
ฝึกซ้าผู้เรียนมีการทรงตัวที่ดีและสามารถเดินขึ้น -ลงบันไดโดยไม่จับ
ราวบันได แบบพักเท้าด้วยตนเอง
ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนบนบันได ผู้สอนยืนต่ากว่าผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียน
ก้าวขาลงบันได ผู้สอนจับบริเวณเข็มขัดหรือขอบกางเกง คอยพยุง
และช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีทิศทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
ผู้สอนให้ ผู้เรียนยืนบนบันได ผู้ สอนยืนอยู่ต่ากว่าผู้เรียน กระตุ้นให้
ผู้เรียนก้าวขาลงบันไดสลับเท้า ผู้สอนจับบริเวณสายรัดเอวหรือขอบ
กางเกงคอยพยุงและช่วยเหลือให้ ผู้เรียนมีทิศทางการเคลื่ อนไหวที่
ถูกต้อง
ฝึกซ้าจนผู้เรียนมีการทรงตัวที่ดีและสามารถเดินขึ้น -ลงบันไดโดยไม่
จับราวบันได แบบสลับเท้าด้วยตนเอง
ผู้สอนจับมือผู้เรียนย่าเท้าอยู่กับที่สลับซ้าย-ขวา
ผู้สอนจับมือผู้เรียนวิ่งย่าเท้าอยู่กับที่ไปพร้อมๆ กัน
ผู้สอนให้ผู้เรียนวิ่งย่าเท้าอยู่กับที่ด้วยตนเอง
ผู้สอนจับแขนผู้เรียนพาวิ่งไปข้างหน้าพร้อมกัน
ผู้สอนให้ผู้เรียนวิ่งไปข้างหน้าด้วยตนเอง

๑๖

ทักษะ
๖. การวิ่ง (ต่อ)

ทักษะย่อย
๖.๓ วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง

๖.๔ วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวาง

๖.๕ วิ่งอย่างมีจุดหมาย

๗. การกระโดด

พัฒนาการที่คาดหวัง
๖.๓.๑ สามารถวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางได้

๖.๔.๑ สามารถวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ได้

๖.๕.๑ สามารถวิ่งอย่างมีเป้าหมายได้

๑)

๒)
๓)
๑)

๒)
๓)
๑)

๒)
๓)
๗.๑ การกระโดด ๒ ขาอยู่ ๗.๑.1 สามารถกระโดดโดยช่วยพยุงได้ ๑)
กับที่
๒)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนจัดกิจกรรมบนลานกว้างปลอดภัยโดยจัดสถานการณ์ให้มีการ
วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางเช่น บล็อกโฟม แผ่นโฟม แผ่นกระดาษ (จากง่าย
ไปหายาก และ ระดับความสูง ต่าไปหาสูง) ขึ้นอยู่กับระดับ
ความสามารถของผู้เรียน
ผู้สอนจับแขนผู้เรียนพาวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางไปพร้อมกัน
ผู้สอนให้ผู้เรียนวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางด้วยตนเอง
ผู้สนจัดกิจกรรมบนลานกว้างปลอดภัย โดยจัดสถานการณ์ให้มีการ
หลบหลีกสิ่งกีดขวางเช่น กรวยจราจร กล่องกระดาษ บล็อกโฟม
แผ่นโฟม แผ่นกระดาษ (จากง่ายไปหายาก) ขึ้นอยู่กับระดับ
ความสามารถของผู้เรียน
ผู้สอนจับแขนผู้เรียนพาวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปพร้อมๆกัน
ผู้สอนให้ผู้เรียนวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยตนเอง
ผู้สอนจัดกิจกรรมบนลานกว้างปลอดภัยโดยจัดสถานการณ์ให้มีการ
วิ่งอย่างมีจุดหมาย เช่น วิ่งไปหยิบบอลสีตามสั่ง วิ่งไป-กลับเก็บของ
เล่น เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของผู้เรียน
ผู้สอนจับแขนพาวิ่งไปพร้อมกัน
ผู้สอนให้ผู้เรียนวิ่งอย่างมีเป้าหมายด้วยตนเอง
ผู้สอนจับมือผู้เรียนทั้งสองข้าง ให้จังหวะ ย่อ...กระโดดหรือ ๑ ๒…๓
และกระตุ้นการกระโดด
ผู้สอนจัดกิจกรรมการกระโดดอยู่กับที่ เช่น กระโดดแตะบอลที่แขวน
เหนือศีรษะ กระโดดเเทมโพลีน เป็นต้น

๑๗

ทักษะ
๗. การกระโดด
(ต่อ)

ทักษะย่อย
พัฒนาการที่คาดหวัง
๗.๑ การกระโดด ๒ ขาอยู่ ๗.๑.๒ สามารถกระโดดเองโดยเท้าทั้ง
กับที่ (ต่อ)
สองลอยจากพื้นได้

๗.๒ กระโดด ๒ ขาไปใน
ทิศทางต่าง ๆ

แนวการจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนสาธิตการกระโดดอยู่กับที่โดยเท้าทั้งสองลอยจากพื้น แล้วให้
ผู้เรียนทาตาม กรณีทผี่ ู้เรียนกระโดดไม่ได้ ผู้สอนจับมือผู้เรียน ให้
จังหวะย่อ...กระโดด หรือ ๑ ๒…๓
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนกระโดดอยู่กับที่โดยเท้าทั้งสองลอยจากพื้นด้วยตนเอง
๗.๑.๓ สามารถกระโดดสองขาอยู่กับที่ ๑) ผู้สอนสาธิตการกระโดดอยู่กับที่ต่อเนื่อง ๓ ครั้งแล้วให้ผู้เรียนทาตาม
ได้อย่างต่อเนื่อง
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนกระโดดอยู่กับที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ครั้ง เช่น กระโดด
แทมโพลีน กระโดดแตะบอลที่ห้อยอยู่เหนือศีรษะ เป็นต้น
๗.๒.๑ สามารถกระโดดไปด้านหน้า
๑) ผู้สอนสาธิตการกระโดดไปด้านหน้า โดยผู้สอนจับมือผู้เรียนกระโดด
โดยช่วยพยุงได้
ให้จังหวะ ย่อ...กระโดด หรือ ๑ ๒…๓
๗.๒.๒ สามารถกระโดดไปด้านหน้าได้ ๑) ผู้สอนสาธิตการกระโดดไปด้านหน้า ผู้เรียนทาตาม
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนกระโดดไปด้านหน้าด้วยตนเอง
๗.๒.๓ สามารถกระโดดไปด้านข้างได้ ๑) ผู้สอนสาธิตการกระโดดไปด้านข้าง ผู้เรียนทาตาม
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนกระโดดด้านข้างด้วยตนเอง
๗.๒.๔ สามารถกระโดดถอยหลังได้
๑) ผู้สอนสาธิตการกระโดดถอยหลัง ผู้เรียนทาตาม กรณีผู้เรียนกระโดด
ไม่ได้ผู้สอนควรกาหนดจุดชี้นาในการกระโดด เช่น กระโดดถอย
หลังจากสีแดงไปสีเหลือง ฝึกซ้าๆ จนผู้เรียนสามารถกระโดดถอยหลัง
ได้
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนกระโดถอยหลังผ่านกิจกรรม เช่น แข่งขันการกระโดด
ถอยเก็บของ

๑๘

ทักษะ
๗. การกระโดด
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๗.๒ กระโดด ๒ ขาไปใน
ทิศทางต่าง ๆ (ต่อ)

๗.๓ กระโดดขาเดียว

พัฒนาการที่คาดหวัง
๗.๒.๕ สามารถกระโดดจากที่สูงลง
พื้นที่ต่ากว่าได้

แนวการจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนสาธิตกระโดดจากที่สูงลงพื้นที่ต่ากว่า ผู้เรียนทาตาม
๒) กรณีผู้เรียนกระโดดไม่ได้ ผู้สอนควรกาหนดตาแหน่งในการกระโดด
เช่น ให้ผู้เรียนยืนบนพื้นที่สูงจากพื้นเล็กน้อยแล้วกระโดดลงมา
๓) ผู้สอนเพิ่มระดับความสูงเมื่อผู้เรียนสามารถกระโดดในระดับต่าๆได้
แล้ว
๗.๒.๖ สามารถกระโดดจากที่ต่าขึ้นสู่ที่ ๑) ผู้สอนสาธิตการกระโดดจากที่ต่าสู่ที่สูง ผู้เรียนทาตาม
๒) กรณีผู้เรียนกระโดดไม่ได้ ผู้สอนควรกาหนดตาแหน่งในการกระโดดให้
สูงได้
ผู้เรียนยืนบนพื้นที่ต่ากว่าแล้วกระโดดขึ้น
๓) ผู้สอนเพิ่มระดับความสูงและระยะห่างที่ยากมากขึ้น เมื่อผู้เรียน
สามารถกระโดดในระดับง่ายๆได้แล้ว
๗.๒.๗ สามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง ๑) ผู้สอนสาธิตการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง ผู้เรียนทาตาม
ได้
๒) กรณีผู้เรียนกระโดดไม่ได้ผู้สอนอยู่ด้านหน้าผู้เรียนจับมือสองข้างให้
จังหวะ ย่อ...กระโดด หรือ ๑ ๒…๓ และช่วยจัดท่าทางในการนา
กระโดดข้าม เป็นต้น
๗.๓.๑ สามารถกระโดดขาเดียวอยู่กับ ๑) ผู้สอนสาธิตการกระโดดขาเดียวอยู่กับที ผู้เรียนทาตาม กรณีผู้เรียน
ที่ได้
กระโดดไม่ได้ ผู้สอนจับมือผู้เรียน ให้จังหวะ ย่อ...กระโดด หรือ ๑
๒…๓
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนทากิจกรรมการกระโดดขาเดียวอยู่กับที่ เช่น กระโดด
ขาเดียวแตะลูกบอลแขวนเหนือศีรษะ กระโดดขาเดียวบนแผ่นกัน
กระแทก เป็นต้น

๑๙

ทักษะ

๘. การรับส่งลูก
บอล

ทักษะย่อย

๘.๑ การส่งลูกบอล

พัฒนาการที่คาดหวัง
๗.๓.๒ สามารถกระโดดขาเดียวไปใน
ทิศทางต่างๆ ได้ติดต่อกัน
๘.๑.๑ สามารถกลิ้งลูกบอลขณะอยู่ใน
ท่านั่งได้

๘.๑.๒ สามารถโยนลูกบอลได้

๘.๒ การรับลูกบอล

๘.๒.๑ สามารถรับลูกบอลได้

แนวการจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนสาธิตการกระโดดขาเดียวในทิศทางต่างๆ ติดต่อกัน
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนทากิจกรรมกระโดดขาเดียวในทิศทางต่างๆ เช่น
กระโดดติดต่อกันไปด้านหน้า ด้านข้าง ถอยหลัง
๑) ผู้สอนสาธิตการกลิ้งลูกบอลขนาดใหญ่ไปข้างหน้า ผู้เรียนทาตาม
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งกับพื้น ผู้สอนจับมือผู้เรียนกลิ้งลูกบอล
๓) ผู้สอนสามารถปรับระดับความยากง่ายของกิจกรรม เริ่มจากลูกบอล
ขนาดใหญ่ไปหาลูกบอลขนาดเล็ก ระยะทางและความเร็วที่แตกต่าง
กัน
๑) ผู้สอนสาธิตการโยนลูกบอล ผูเ้ รียนทาตาม กรณีผู้เรียนทาไม่ได้ ผู้สอน
จับมือผู้เรียนโยนลูกบอลไปด้านหน้า
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนทาซ้าจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๓) ผู้สอนสามารถปรับระดับความยากง่ายของกิจกรรม เริ่มจากลูกบอล
ขนาดใหญ่ไปหาลูกบอลขนาดเล็ก ระยะทางและความเร็วที่แตกต่างกัน
๑) ผู้สอนสาธิตรับลูกบอลที่กลิ้งมาขณะนั่งอยู่กับพื้น ผู้เรียนทาตาม
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งกับพื้น ผู้สอนจับมือผู้เรียนกางและหุบแขน เพื่อรับ
ลูกบอลที่กลิ้งมา
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนในท่าที่เหมาะสม ผู้สอนจับมือผู้เรียนกางและหุบ
แขน เพื่อรับลูกบอลที่โยนมา
๔) ผู้สอนสามารถปรับระดับความยากง่ายของกิจกรรม เริ่มจากลูกบอล
ขนาดใหญ่ไปหาลูกบอลขนาดเล็ก ระยะทางและความเร็วที่แตกต่างกับ
๕) ผู้สอนให้ผู้เรียนทาซ้าจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง

๒๐

กลุ่มทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
๑. คาอธิบายกลุ่มทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
กลุ่มทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ ในเรื่อง ๑) การรับประทานอาหาร ประกอบด้วย
การดูด การดื่ม การกลืนและการเคี้ยว การหยิบอาหารเข้าปาก การใช้ช้อนตักอาหาร ๒) การแต่งกาย ประกอบด้วย การถอด – สวมถุงเท้า รองเท้า กระโปรงกางเกง เสื้อ
การถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย การเลือกเครื่องแต่งกาย ๓) การขับถ่าย ประกอบด้วย การขับถ่าย อุจจาระ -ปัสสาวะ ๔) การดูแลอนามัยตนเอง ประกอบด้วย การทา
ความสะอาดมือและเท้า การทาความสะอาดหน้า การแปรงฟัน การอาบน้า การหวีผม การสระผม ๕) การรับผิดชอบงานบ้าน ประกอบด้วย การช่วยเหลืองานบ้าน ปูและ
เก็บที่นอน การจัดเก็บสิ่งของ เครื่องใช้ ๖) การใช้ห้องน้าสาธารณะ ๗) การเคลื่อนย้ายตนเองในบ้าน (Functional Mobility) ๘) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน (Health and Safety) ประกอบด้วย การดูแลและการป้องกันสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
โดยใช้การวิเคราะห์งานเป็นลาดับขั้นตอน การสาธิต การฝึกแบบตัวต่อตัว การเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning style) การแสดงบทบาทสมมติ การจาลอง
สถานการณ์ การปฏิ บั ติ กิจ กรรมในสถานการณ์ จ ริง การฝึ กทั ก ษะแบบบู รณาการ ที่ ให้ ความส าคัญ ทั้ งในการสอนแบบกลุ่ ม และการสอนแบบตัว ต่ อ ตัว ที่ ผู้ ส อน
คณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และ ผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ถูกต้อง มีความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน เคลื่อนไหวร่างกายได้ประสานสัมพั นธ์กันในการทากิจวัตร
ประจาวันเต็มศักยภาพ มีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถคิดและแก้ปัญหา ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนากลุ่มทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
๑) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้เต็มศักยภาพ
๒) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างเหมาะสม
๓) เพือ่ ให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ถูกต้อง มีความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
๔) เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

๓๒

๓. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ลุ่มทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
ทักษะ
๑. การ
รับประทาน
อาหาร

ทักษะย่อย
๑.๑ การดูด

พัฒนาการที่คาดหวัง
๑.๑.๑ สามารถดูดนมจากขวดนมได้

๑)
๒)
๓)

๑.๑.๒ สามารถดูดของเหลวโดยใช้
หลอดได้

๑.๒ การดื่ม

๑.๒.๑ สามารถดื่มน้าและนมจาก
แก้วด้วยตนเองได้

๑.๓ การกลืนและการเคี้ยว ๑.๓.๑ สามารถกลืนอาหารได้

๔)
๑)
๒)
๓)
๔)
๑)
๒)
๓)
๔)
๑)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนอุ้มผู้เรียนหรือจัดให้ผู้เรียนนั่งบนเก้าอี้เอียงประมาณ ๔๕ องศา
กระตุ้ น ให้ ผู้ เรีย นอ้าปากโดยผู้ ส อนน าจุ กนมเขี่ ยริม ฝี ป าก จากนั้ น ให้
ผู้เรียนเม้มปาก
ให้ ผู้ เรี ย นจู๋ ป าก กรณี ผู้ เรีย นกลื น ไม่ ได้ ให้ ผู้ ส อนใช้ มื อ อี ก ข้ างช่ ว ยลู บ
บริเวณหน้าลาคอของผู้เรียน
ผู้สอนฝึกจนผู้เรียนสามารถดูดนมจากขวดนมได้ด้วยตนเอง
ผู้สอนเลือกขนาดของหลอดดูดให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ผู้สอนนานมหรือน้าหวานหรือน้าเปล่าใส่แก้วพร้อมหลอดดูด
ผู้สอนสาธิตการดูดหลอดเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนทาตาม
หากผู้เรียนทาไม่ได้ช่วยจับหลอดดูดเข้าใกล้ ปากของผู้ เรียนพร้อมกับ
บอกให้อ้าปากแล้วเม้มปากลงจู๋ปาก
ผู้สอนเลือกแก้วพลาสติกที่มีหูจับสองข้าง
ผู้สอนจับมือผู้เรียนให้จับที่หูของแก้วพลาสติกให้มั่นคงและถนัดมือ
ผู้สอนจับมือผู้ เรียนยกแก้วขึ้นมาจรดริมฝีปาก ยกแก้วขึ้น ดื่มน้า วาง
แก้วลง
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนฝึกการควบคุมริมฝีปากของผู้เรียนโดยการนวดรอบ ๆ ริมฝีปาก
อ้าปากกว้างและหุบสลับกัน ทาท่ายิ้มและจู๋ปากสลับกัน

๓๓

ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การ
๑.๓ การกลืนและการเคี้ยว
รับประทานอาหาร
(ต่อ)
(ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๒)

๑.๓.๒ สามารถเคี้ยว อาหารได้

๒. การแต่งกาย

๓)
๑)
๒)
๓)

๑.๔ การหยิบอาหารเข้า
ปาก

๑.๔.๑ สามารถใช้มือหยิบอาหารเข้า
ปากได้

๑.๕ การใช้ช้อนตักอาหาร

๑.๕.๑สามารถใช้ช้อนตักอาหารเข้า
ปากได้

๑)
๒)
๓)
๔)
๑)
๒)

๒.๑.๑ สามารถถอดถุงเท้าได้

๓)
๑)

๒.๑ การถอด - สวมถุงเท้า

๒)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนใช้ช้อนตักอาหารกึ่งเหลว เช่น โจ๊ก กล้วยบด กดที่ริมฝีปากล่าง
ของผู้ เรียน เพื่อให้ ผู้เรียนอ้าปากรับอาหาร จากนั้นบอกให้ ผู้เรียนปิด
ปาก
ผู้สอนใช้มืออีกข้างช่วยลูบบริเวณหน้าลาคอของผู้เรียน
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนขยับขากรรไกรทางซ้าย-ขวา และขบฟัน
ผู้สอนฝึกใช้อาหารที่แข็งขึ้น เช่น ขนมปังชิ้นเล็กๆ ข้าวสวย
ผู้ ส อนฝึ กให้ ผู้ เรียนเคี้ยวอาหารให้ ล ะเอี ยดแล้ วกลื นอาหาร เช่น ข้าว
กล้วย เป็นต้น
ผู้สอนเตรียมอาหารชิ้นเล็ก ๆ ที่ผู้เรียนชอบ เช่น ขนมปัง ข้าว คุกกี้
ผู้สอนสาธิตการใช้มือหยิบอาหารใส่ปากให้ผู้เรียนดูเป็นตัวอย่าง
ผู้สอนหยิบขนมใส่มือผู้เรียน แล้วให้ผู้เรียนนาเอาขนมเข้าปาก
ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้มือหยิบอาหารเข้าปากเอง
ผู้สอนแนะนาให้ผู้เรียนรู้จักช้อนและวิธีการจับช้อนที่ถูกต้อง
เมื่อผู้เรียนจับช้อนได้ ผู้สอนช่วยเหลือโดยการประคองหรือจับที่ข้อมือ
ยื่นไปที่จานอาหาร พร้อมตักอาหารขึ้นมาเข้าปาก
ผู้สอนลดความช่วยเหลือ ให้ผู้เรียนใช้ช้อนตักอาหารขึ้นมาด้วยตนเอง
ผู้สอนแนะนาถุงเท้าข้างซ้าย-ขวา ด้านนอก-ใน และส่วนประกอบต่างๆ
ของถุงเท้า เช่น ขอบถุงเท้า ส้นถุงเท้าและปลายถุงเท้า เป็นต้น
ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งเก้าอี้ที่มีความเหมาะสม โดยเท้าของผู้เรียนวางราบ
พอดีกับพื้น จากนั้นสวมถุงเท้าให้ผู้เรียนทั้งสองข้าง

๓๔

ทักษะ
๒. การแต่งกาย
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๑ การถอด – สวมถุงเท้า
(ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๓)

๒.๑.๒ สามารถสวมถุงเท้าได้

๑)
๒)
๓)

๒.๒ การถอด – สวม
รองเท้า

๒.๒.๑ สามารถถอดรองเท้าแบบสอด
ได้

๔)
๑)
๒)
๓)
๔)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้ ส อนจั บ มื อ ของผู้ เ รี ย นทั้ ง สอง จั บ ขอบถุ ง เท้ า ทั้ ง สองข้ า ง สอด
นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างเข้าไปในขอบถุงเท้า จากนั้นดึงขอบถุงเท้าลงมาที่
ส้นเท้า แล้วยกส้นเท้าขึ้นพร้อมดึงถุงเท้าออก
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนแนะนาถุงเท้าข้างซ้าย-ขวา ด้านนอก-ใน และส่วนประกอบต่างๆ
ของถุงเท้าเช่น ขอบถุงเท้า ส้นถุงเท้าและปลายถุงเท้า เป็นต้น
ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งเก้าอี้ที่มีค วามเหมาะสม โดยเท้าของผู้เรียนวางราบ
พอดีกับพื้น
ผู้สอนจับมือของผู้เรียนทั้งสอง พับขอบถุงเท้าครึ่งหนึ่งแล้วจับดึงขอบถุง
เท้าให้กว้างออกแล้วสวมปลายเท้าดึงขึ้นมาจนผ่านส้นเท้าจนสุดความ
ยาวของถุงเท้าแล้วจัดมุมของถุงเท้าให้ถูกต้อง
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนแนะนารองเท้าข้างซ้าย-ขวา ด้านนอก-ใน และส่วนประกอบต่างๆ
ของรองเท้า เช่น พื้นรองเท้า
ผู้สอนให้ ผู้เรียนนั่งเก้าอี้ที่มีความสูงพอเหมาะ โดยเท้าของผู้เรียนวาง
ราบพอดีกับพื้นจากนั้นสวมรองเท้าแบบสอดให้ผู้เรียนทั้งสองข้าง
ผู้สอนจับที่เหนือข้อเท้าของผู้เรียนข้างหนึ่ง แล้วถอยเท้าของผู้เรียนมา
ด้านหลัง จากนั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติเช่นเดิมอีกข้างด้วยตนเอง
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้

๓๕

ทักษะ
๒. การแต่งกาย
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๒ การถอด – สวม
รองเท้า (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๒.๒.๒ สามารถสวมรองเท้าแบบ
สอดได้

๑)
๒)
๓)

๒.๒.๓ สามารถถอดรองเท้าแตะแบบ
คีบได้

๔)
๑)
๒)
๓)

๒.๒.๔ สามารถสวมรองเท้าแตะแบบ
คีบได้

๔)
๑)
๒)
๓)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนให้ ผู้เรียนนั่งเก้าอี้ที่มีความสูงพอเหมาะ โดยเท้าของผู้เรียนวาง
ราบพอดีกับพื้น
ผู้สอนวางรองเท้าแบบสอดไว้หน้าเท้าของผู้เรียน
ผู้สอนจับที่เหนือข้อเท้าของผู้เรียนข้างหนึ่ง แล้วดันส้นเท้าของผู้เรียนเข้า
ไปเพื่ อ ให้ ปลายเท้ า สอดเข้ า ไปในรองเท้ า จากนั้ น ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ
เช่นเดิมอีกข้างด้วยตนเอง
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนให้ ผู้เรียนนั่งเก้าอี้ที่มีความสูงพอเหมาะ โดยเท้าของผู้เรียนวาง
ราบพอดีกับพื้น
ผู้สอนวางรองเท้าไว้หน้าเท้าของผู้เรียน
ผู้สอนสวมรองเท้าแตะแบบคีบให้ผู้เรียน แล้วให้ผู้เรียนดึงเท้าถอยออก
จากหู ร องเท้ า หากผู้ เรี ย นกางนิ้ ว หั ว แม่ เท้ า ออกจากนิ้ ว ชี้ ล าบาก
ให้ผู้สอนช่วยกางนิ้วหัวแม่เท้า ผู้เรียนออกแล้วให้ผู้เรียนดึงเท้าถอยหลัง
ออกจากนั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติเช่นเดิมอีกข้างด้วยตนเอง
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนให้ ผู้เรียนนั่งเก้าอี้ที่มีความสูงพอเหมาะ โดยเท้าของผู้เรียนวาง
ราบพอดีกับพื้น
ผู้สอนวางรองเท้าไว้หน้าเท้าของผู้เรียน
ผู้สอนใช้มือข้างหนึ่งจับที่เหนือข้อเท้าของผู้เรียน แล้วดันส้นเท้าของ
ผู้เรียนเข้าไปในหูของรองเท้า หากผู้เรียนกางนิ้วหัวแม่เท้าออกจากนิ้วชี้

๓๖

ทักษะ
๒. การแต่งกาย
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๒ การถอด – สวม
รองเท้า (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

๔)
๒.๒.๕ สามารถถอดรองเท้าแบบติดแถบ ๑)
ได้
๒)
๓)
๔)
๒.๒.๖ สามารถสวมรองเท้าแบบติดแถบ ๑)
ได้
๒)

๒.๓ การถอด – สวม
กระโปรง

๒.๓.๑ สามารถถอดกระโปรงเอวยืดได้

๓)
๑)
๒)
๓)
๔)

ลาบาก ให้ผู้สอนช่วยกางนิ้วหัวแม่เท้าผู้เรียนออก จากนั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เช่นเดิมอีกข้างด้วยตนเอง
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนแนะนารองเท้าแบบติดแถบข้างซ้าย-ขวา และส่วนประกอบต่างๆ ของ
รองเท้า เช่น แถบติดรองเท้า ส้นรองเท้า เป็นต้น
ผู้สอนและผู้เรียนนั่งในท่าที่ถนัด จากนั้นผู้สอนสวมรองเท้าแบบติดแถบให้
ผู้เรียนทั้งสองข้าง
ผู้สอนจับมือผู้เรียนให้ดึงแถบที่ติดรองเท้าออก จากนั้นให้ผู้เรียนยกเท้าออก
จากรองเท้า แล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติเช่นเดิมอีกข้างด้วยตนเอง
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนและผู้เรียนนั่งในท่าที่ถนัด จากนั้นผู้สอนวางรองเท้าแบบติดแถบไว้
หน้าเท้าของผู้เรียน
ผู้สอนจับที่เหนือข้อเท้าของผู้เรียนข้างหนึ่งยกและดันส้นเท้าของผู้เรียนเข้า
ไป ให้ปลายเท้าสอดเข้าไปในรองเท้าแล้วให้ผู้เรียนติดแถบรองเท้า จากนั้นให้
ผู้เรียนปฏิบัติเช่นเดิมอีกข้างด้วยตนเอง
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนแนะนากระโปรงเอวยืดและส่วนประกอบต่างๆ ของกระโปรง เช่น เอว
กระโปรง ชายกระโปรง ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านใน ด้านนอก
ผู้สอนสวมกระโปรงเอวยืดให้ผู้เรียน
ผู้สอนจับมือผู้เรียนไปจับที่ขอบกระโปรงเอวยืด ให้ผู้เรียนดึงกระโปรงลงมา
จนถึงข้อเท้า แล้วยกขาออกจากกระโปรง
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้

๓๗

ทักษะ
๒. การแต่งกาย
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๓ การถอด – สวม
กระโปรง (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๒.๓.๒ สามารถสวมกระโปรงเอวยืด
ได้

๑)
๒)

๒.๒.๓ สามารถถอดกระโปรงติด
ตะขอได้

๓)
๑)
๒)
๓)

๒.๓.๔ สามารถสวมกระโปรงติด
ตะขอได้

๔)
๑)
๒)
๓)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนแนะนากระโปรงเอวยืดและส่วนประกอบต่างๆ ของกระโปรง เช่น
เอวกระโปรง ชายกระโปรง ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านใน ด้านนอก
ผู้ส อนบอกให้ ผู้เรียนยกขาทีล ะข้างสวมเข้าไปในกระโปรง จากนั้นให้
ผู้เรียนใช้มือสองข้างดึงขอบกระโปรงขึ้นมาถึงเอว ผู้สอนจับมือผู้เรียน
จัดขอบกระโปรงให้เรียบร้อย
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนแนะนากระโปรงและส่วนประกอบต่างๆ ของกระโปรง เช่น เอว
กระโปรง ตะขอชายกระโปรง ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านใน ด้านนอก
เป็นต้น
ผู้สอนสวมกระโปรงติดตะขอให้ผู้เรียน
ผู้สอนจับมือผู้เรียนแกะตะขอกระโปรง จากนั้นให้ผู้เรียนใช้มือทั้งสอง
ข้างจับขอบกระโปรงแล้วดึงลงถึงข้อเท้า และยกเท้าทีละข้างออกจาก
กระโปรง
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้มือสองข้างจับขอบกระโปรง
ผู้ส อนบอกให้ ผู้เรียนยกขาทีล ะข้างสวมเข้าไปในกระโปรง จากนั้นให้
ผู้เรียนใช้มือสองข้างดึงขอบกระโปรงขึ้นมาถึงเอว ผู้ สอนจับมือผู้เรียน
ให้ติดตะขอและจัดขอบกระโปรงให้เรียบร้อย
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้

๓๘

ทักษะ
๒. การแต่งกาย
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๔ การถอด – สวม
กางเกง

พัฒนาการที่คาดหวัง
๒.๔.๑ สามารถถอดกางเกงเอวยืดได้

๑)
๒)
๓)

๒.๔.๒ สามารถสวมกางเกงเอวยืดได้

๒.๔.๓ สามารถถอดกางเกงแบบมี
ตะขอและซิปได้

๔)
๑)
๒)
๓)
๔)
๑)
๒)
๓)
๔)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนแนะนากางเกงเอวยืดและส่วนประกอบต่าง ๆ ของกางเกง เช่น
ขากางเกง เอวกางเกง ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านใน ด้านนอก กระเป๋า
กางเกง เป็นต้น
ผู้สอนสวมกางเกงให้ผู้เรียน
ผู้สอนให้ผู้เรียนอยู่ในท่าที่ถนัด จากนั้นให้ผู้เรียนใช้มือทั้งสองข้างจับ
ขอบกางเกงแล้วดึงกางเกงลงมาถึงข้อเท้า และยกเท้าทีละข้างออกจาก
ขากางเกง
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้มือสองข้างจับขอบกางเกงเอวยืด
ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนยกขาสอดเข้าไปในขากางเกงทีละข้าง จากนั้นให้
ผู้เรียนใช้ มือดึงขอบกางเกงขึ้นมาถึงเอวและจัดขอบกางเกงให้เรียบร้อย
ผู้สอนให้ผู้เรียนสวมกางเกงด้วยตนเอง
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนแนะนากางเกงและส่วนประกอบต่าง ๆ ของกางเกง เช่น เอว
กางเกง ตะขอ ซิป ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านใน ด้านนอก เป็นต้น
ผู้สอนสวมกางเกงให้ผู้เรียน
ผู้สอนจับมือผู้เรียนแกะตะขอกางเกง รูดซิปลง จากนั้นให้ผู้เรียนใช้มือ
ทั้งสองข้างจับเอวกางเกงแล้วดึงลงถึงข้อเท้าและยกเท้าทีละข้างออก
จากขากางเกง
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้

๓๙

ทักษะ
๒. การแต่งกาย
(ต่อ)

ทักษะย่อย

๒.๕ การถอด - สวมเสื้อ

พัฒนาการที่คาดหวัง
๒.๔.๔ สามารถสวมกางเกงแบบมี
ตะขอและซิปได้

๑)
๒)

๒.๕.๑ สามารถถอดเสื้อยืดคอกลมได้

๓)
๑)
๒)
๓)

๒.๕.๒ สามารถสวมเสื้อยืดคอกลมได้

๔)
๑)
๒)
๓)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้มือสองข้างจับขอบกางเกงแบบมีตะขอและซิป
ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนยกขาทีละข้างสอดเข้าไปในขากางเกง จากนั้นให้
ผู้เรียนใช้มือสองข้างดึงขอบกางเกงขึ้นมาถึงเอว ผู้สอนจับมือผู้เรียนให้
ติดตะขอ รูดซิปขึ้นและจัดขอบกางเกงให้เรียบร้อย
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนแนะนาเสื้อยืดและส่วนประกอบต่าง ๆ ของเสื้อยืด เช่น คอเสื้อ
ชายเสื้อ แขนเสื้อ ด้านหน้าด้านหลัง ด้านในและนอก เป็นต้น
ผู้สอนสวมเสื้อยืดคอกลมให้ผู้เรียน
ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้มือสองข้างจับที่ชายเสื้อยืด จากนั้นดึงชายเสื้อขึ้นจน
พ้นศีรษะ
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนสวมเสื้อยืดคอกลมให้ผู้เรียนถึงระดับคอ
ผู้สอนให้ผู้เรียนสอดแขนเข้าไปในเสื้อทีละข้าง แล้วให้ผู้เรียนดึงชายเสื้อ
ลง จัดให้เรียบร้อย
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้

๔๐

ทักษะ
๒. การแต่งกาย
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๕ การถอด - สวมเสื้อ
(ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๒.๕.๓ สามารถถอดเสื้อคอปก มี
กระดุมได้

๑)
๒)
๓)

๒.๕.๔ สามารถสวมเสื้ อ คอปกมี
กระดุมได้

๔)
๑)
๒)
๓)

๒.๕.๕ สามารถถอดเสื้อผ่าหน้า มี
กระดุมได้

๔)
๑)
๒)
๓)
๔)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนแนะนาและส่วนประกอบต่าง ๆ ของเสื้อ เช่น คอเสื้อ ชายเสื้อ
แขนเสื้อ ปกเสื้อ ด้านใน ด้านนอก ด้านหน้า ด้านหลัง และกระดุม
เป็นต้น
ผู้สอนสวมเสื้อคอปกพร้อมทั้งติดกระดุมให้ผู้เรียน
ผู้สอนช่วยจับมือผู้ เรียนให้ แกะกระดุมเม็ดแรก จากนั้นให้ผู้ เรียนแกะ
กระดุมออกจนครบทุกเม็ด
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนยืนอยู่ด้านข้างเยื้องมาทางด้านหลังของผู้เรียน
ผู้สอนจับคอเสื้อที่แกะกระดุมออกทุกเม็ดแล้ว
ผู้สอนกางเสื้อออกแล้วให้ผู้เรียนสอดแขนเข้าไปในแขนเสื้อทีละข้าง
จากนั้นให้ผู้เรียนดึงชายเสื้อลง แล้วติดกระดุมให้เรียบร้อย
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้
ผู้สอนยืนอยู่ด้านข้างเยื้องมาทางด้านหลังของผู้เรียน
ผู้สอนจับบริเวณคอเสื้อผ่าหน้าที่แกะกระดุมออกทุกเม็ดแล้ว
ผู้สอนให้ผู้เรียนสอดแขนเข้าไปในแขนเสื้อทีละข้าง แล้วให้ผู้เรียนดึง
ชายเสื้อลงแล้วติดกระดุมให้เรียบร้อย
ผู้สอนลดความช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนทาได้

๔๑

ทักษะ
๒. การแต่งกาย
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๖ การถอดและสวมใส่
เครื่องแต่งกาย*

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๒.๖.๑ สามารถถอดเครื่องแต่งกาย
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชื่อเรียกของเครื่องแต่งกาย
(กางเกงขาสั้นเอวยืด/เสื้อคอกลม) ได้ คาสั่งที่ใช้ และการปฏิบัติตามคาสั่ง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทา
๑ ชิ้น*
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
๒.๖.๒ สามารถสวมเครื่องแต่งกาย
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชื่อเรียกของ เครื่องแต่งกาย
ง่าย ๆ (กางเกงขาสั้น เอวยืด/เสื้อคอ คาสั่งที่ใช้ และการปฏิบัติตามคาสั่งในการลงมือทากิจกรรมสวมเครื่องแต่ง
กลม) ได้*
กายประเภทต่างๆ โดยผู้ส อนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
๒.๖.๓ สามารถถอดเครื่องแต่งกาย
ผู้สอนประเมินความสามารถพื้นฐานการติดกระดุม การใช้ซิปกับเสื้อ/
ที่มีกระดุมหรือซิบได้ (เสื้อสวมหัวที่มี กางเกง/กระโปรงของตนเอง ผู้สอนสาธิตและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกับตนเองที
กระดุม/กางเกงขาสั้นมีซิบ) *
ละขั้ น ตอน ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ จ ริ ง ในสถานการณ์ ก ารแต่ งตั้ ง ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
กิจกรรมประจาวัน

๔๒

ทักษะ

ทักษะย่อย

๒. การแต่งกาย
(ต่อ)

๒.๖ การถอดและสวมใส่
เครื่องแต่งกาย* (ต่อ)

๒.๗ การเลือกเครื่องแต่ง
กาย

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

โดยเสริมแรง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
๒.๖.๔ สามารถสวมเครื่องแต่งกายที่
ผู้สอนจัดวั สดุในการฝึกปฏิบัติทีละ ๑ อย่าง โดยพิจารณาจากพื้นฐาน
มีกระดุม ซิบ ผูก/มัดได้ (เสื้อผ่าหน้า, ความสามารถของผู้เรียน แล้วทาการวิเคราะห์งาน และประเมินตามขั้นตอน
กระโปรง,กางเกง,รองเท้า,เสื้อหรือ แล้ ว จึ ง รวบขั้ น ตอน ที่ ป ฏิ บั ติ ให้ ท าต่ อ เนื่ อ งเพิ่ ม ขึ้ น โดยใช้ ก ารปรั บ แต่ ง
กางเกงที่มีเชือกผูก) *
พฤติกรรมและใช้เทคนิคการฝึกแบบถอยหลัง/เดินหน้า ตามสภาพของงาน
๒.๖.๕ สามารถแต่งตัวได้ตามลาดับ ๑) ผู้ ส อนใช้ เทคนิ คการวิเคราะห์ งานและประเมิ น ผู้ เรีย นตามขั้ น ตอนที่
ทุกขั้นตอน *
วิเคราะห์
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติในขั้นตอนที่ ปฏิบัติได้แล้วนามาจัดลาดับใหม่ให้
สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติของผู้เรียน แต่ละคน แล้วจึงนาเทคนิค
การสอนแบบเดิ น หน้ า และถอยหลั งให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ แ ต่ ล ะขั้ น ตอน
ต่อเนื่องโดยใช้การเสริมแรง
๒.๗.๑ สามารถเลือกเสื้อผ้าของตน
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักประเภทของเครื่อง แต่งกาย
จากตู้เสื้อผ้า/ลิ้นชัก/ชั้นวางได้*
รู้จักเสื้อผ้าของตัวเอง และการเลือกเสื้อผ้าของตนเองจากผู้อื่น รู้จักตู้เสื้อผ้า/
ลิ้นชัก/ชั้นวาง รู้ตาแหน่งที่เก็บเสื้อผ้าของตัวเอง รวมไปถึงคาสั่งที่ใช้ในการทา
กิจกรรม และการปฏิบัติตามคาสั่ง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทา

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๔๓

ทักษะ
๒. การแต่งกาย
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๗ การเลือกเครื่องแต่ง
กาย (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมทีค่ าดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) วิเคราะห์งาน
๒) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๓) กิจกรรมการสวมเครื่องแต่งกาย
หมายเหตุ กรณีเสื้อผ้าของผู้เรียนเก็บรวบรวมกับบุคคลอื่น ให้สอนการ
จ าแนกเสื้ อ ผ้ า ที่ เป็ น ของตนเองก่ อ น โดยใช้ ก ารกระตุ้ น เตื อ น การ
เสริมแรง
๒.๗.๒ สามารถเลือกเสื้อผ้า รองเท้า ๑) ผู้สอนใช้สื่อเป็นวีดีโอคลิปการจัดงานรื่นเริง และให้ผู้เรียนแสดงออกโดย
ได้เหมาะสมกับกาลเทศะและโอกาส
การเต้นรา การร้องเพลง
ได้ เช่น ไปทางาน ไปงานเลี้ยง เป็น ๒) ให้ผู้เรียนดูภาพสถานการณ์ในชีวิตจริงของคนที่ทางานในที่ต่างๆและใช้
ต้น*
ค าถามให้ ผู้ เรี ย นตอบเกี่ ย วกั บ การแต่ ง กาย ทั้ ง ที่ เหมาะสมและไม่
เหมาะสม
๓) จัดกิจกรรมงานรื่นเริงในชั้นเรียน/บ้าน และให้ผู้เรียนเลือกเครื่องแต่งกาย
โดยการแนะนา
๔) ฝึกปฏิบัติซ้าในสถานการณ์ทั่วไป
๒.๗.๓ สามารถแสดงสิ่งที่เป็น
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การแต่งกายที่เหมาะสมตามสมัยนิยม
ความชอบส่วนตัวและรับรู้สิ่งที่เป็น เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบจากภาพตัวอย่าง การฝึกให้ผู้เรียนบอกความชอบส่วนตัว
แฟชั่นได้*
ในการแต่ งกาย ทดลองแต่ งกายตามที่ ช อบหรือ สนใจ แล้ ว ฝึ ก ให้ รู้จั ก การ
ปรั บ ปรุ ง แต่ งกายให้ เหมาะสมกั บ ตนเอง โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย น
สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๔๔

ทักษะ

๓. การขับถ่าย

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

๑) การแสดงบทบาทสมมุต/ิ สถานการณ์จาลอง/สถานการณ์จริง
๒) กิจกรรมการสวมเครื่องแต่งกาย กิจกรรมการประกวดเดินแฟชั่นโชว์
๓.๑ การขับถ่าย อุจจาระ - ๓.๑.๑ สามารถรับรู้เมื่อใดที่จะต้อง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักช่วงเวลาในการเข้าห้องส้วมใน
การขับถ่าย โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้
ปัสสาวะ
เข้าห้องส้วมได้*
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึ กปฏิ บั ติ โดยใช้ก ารกระตุ้น เตื อน การปรับ แต่ งพฤติก รรมใน
สถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
๓.๑.๒ สามารถรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชื่อเรียกของอุปกรณ์ต่างๆใน
ห้องน้าในบ้านได้*
ห้องน้าในบ้าน และประโยชน์ของอุปกรณ์แต่ละชนิด โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายและสาธิต การใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆในห้องน้าในบ้านของ
จริงให้ผู้เรียนได้รู้จักชื่อและประโยชน์ของอุปกรณ์ แต่ละชนิด
๒) กิจกรรมการจับคู่ชื่ออุปกรณ์ ต่างๆ ในห้ องน้า ในบ้าน ตามสภาพ
ความเป็นอยู่จริงของผู้เรียน
๓) นาผู้เรียนไปห้องน้าเพื่อแนะนาสภาพแวดล้อมจริง

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๔๕

ทักษะ
๓. การขับถ่าย
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๓.๑ การขับถ่าย อุจจาระ
–ปัสสาวะ (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๓.๑.๓ สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องน้าในบ้านได้ด้วยตนเอง*

๓.๑.๔ สามารถกดชักโครก/ราดน้า
ได้*

๓.๑.๕ สามารถทาความสะอาดหลัง
ขับถ่ายได้

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรียนปฏิ บั ติ ในเรื่อ ง การใช้อุป กรณ์ ต่างๆ ในห้ อ งน้ าให้
เหมาะสมประเภทการใช้งาน โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชักโครก/ โถส้วม รู้จักที่กดชัก
โครก/ขันน้า รู้จักวิธีกดที่กดชักโครก/ตักน้าด้วยขันน้าแล้วราดน้าจนสะอาด
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรีย นสามารถท าได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ กิ จ กรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๑) ผู้สอนฝึกผู้เรียนล้างก้น โดยจับมือข้าที่ถนัดของผู้เรียนถือสายชาระหรือ
ขันน้า ฉีดน้าหรือราดน้าที่ก้นของตนเอง พร้อมจับมืออีกข้างของผู้เรียนให้
ถูก้นจนสะอาด
๒) หลังจากผู้เรียนล้างก้นตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้ตักน้าราดโถส้วม หรือชัก
โครกทาความสะอาดส้วมด้วยตนเอง

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๔๖

ทักษะ
๓. การขับถ่าย
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๓.๑ การขับถ่าย อุจจาระ
–ปัสสาวะ (ต่อ)

๔. การดูแลอนามัย ๔.๑ การทาความสะอาด
ตนเอง*
มือและเท้า

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

๓) หลังจากนั้นให้ผู้สอนพาผู้เรียนไปเช็ดก้นให้แห้ง ล้างมือให้สะอาดโดยจับ
มือผู้เรียนทาทุกขั้นตอน
๔) ผู้สอนลดความช่วยเหลือลง เมื่อผู้เรียนสามารถทาได้เอง
๓.๑.๖ สามารถแต่งตัวให้เรียบร้อย
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การแต่งกายหลังจากการขับถ่าย การ
หลังการขับถ่ายได้*
สารวจตนเองหลังการขับถ่าย โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔.๑ สามารถล้างมือและเช็ดมือด้วย
ผู้สอนแนะนาอุปกรณ์ในการล้างมือ รวมทั้งทาความสะอาดเล็บมือ และ
ตนเองได้
เช็ดมือ เช่น ก๊อกน้า สบู่ ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดมือ
๑) ผู้สอนแนะนาวิธีการใช้งานการเปิด-ปิดก๊อกน้า
๒) ผู้สอนสาธิตขั้นตอนการล้างมือด้วยสบู่ การฟอกให้เกิดฟอง การล้าง
น้าเปล่าและการเช็ดมือหลังจากเข้าห้องน้า
๓) ผู้ส อนให้ ผู้เรียนล้ างมือด้ว ยสบู่แล้ ว เช็ดมือด้ว ยตนเอง โดยมีผู้ ส อน
แนะนาและช่วยเหลือ
๔) ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๔๗

ทักษะ

ทักษะย่อย

๔. การดูแลอนามัย ๔.๑ การทาความสะอาด
ตนเอง* (ต่อ)
มือและเท้า (ต่อ)

๔.๒ การทาความสะอาด
หน้า

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔.๑.๒ สามารถล้างเท้าและเช็ดเท้า
ด้วยตนเองได้*

๔.๒.๑ สามารถล้างหน้าและเช็ดหน้า
ได้

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนแนะนาอุปกรณ์ในการล้างเท้า รวมทั้งทาความสะอาดเล็บเท้าและ
เช็ดเท้า เช่น ก๊อกน้า สบู่ ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดเท้า
๑) ผู้สอนแนะนาวิธีการใช้งานการเปิด-ปิดก๊อกน้า
๒) ผู้สอนสาธิตขั้นตอนการล้างเท้าด้วยสบู่ การฟอกให้เกิดฟอง การ
ล้างน้าเปล่าและการเช็ดเท้าหลังจากเข้าห้องน้า
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนล้างเท้าด้วยสบู่แล้วเช็ดเท้าด้วยตนเอง โดยมีผู้สอน
แนะนาและช่วยเหลือ
๔) ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
๑) ผู้สอนแนะนาอุปกรณ์ในการล้างหน้าและเช็ดหน้า เช่น สบู่ ผ้าขนหนู
ผ้าเช็ดหน้า การเปิด-ปิดก๊อกน้า เป็นต้น
๒) ผู้สอนแนะนาวิธีการฟอกสบู่ให้เกิดฟองแล้วนาไปถูให้ทั่วหน้าแล้วล้างน้า
ออกให้สะอาด
๓) ผู้สอนสาธิตการล้างหน้าด้วยและเช็ดหน้า
๔) ผู้สอนให้ผู้เรียนล้างหน้าและเช็ดหน้าด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้น
๕) ผู้สอนให้ผู้เรียนล้างหน้าและเช็ดหน้าด้วยตนเอง

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๔๘

ทักษะ
ทักษะย่อย
๔. การดูแลอนามัย ๔.๒ การทาความสะอาด
ตนเอง (ต่อ)
หน้า (ต่อ)

๔.๓. การแปรงฟัน

๔.๔ การอาบน้า

พัฒนาการที่คาดหวัง
๔.๒.๒ สามารถสั่งและเช็ดน้ามูกได้

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนสั่งน้ามูกและใช้ผ้าเช็ดหน้า/กระดาษเช็ดหน้าทาความ
สะอาด โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๒) กิจกรรมนิทานเล่าเรื่องสอนการดูแลตนเอง
๓) กิจกรรมการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น ฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการ
ดูแล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
๔.๓.๑ สามารถแปรงฟันได้
๑) ผู้สอนแนะนาอุปกรณ์ในการแปรงฟัน เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้า
เป็นต้น
๒) จัดเตรียมแปรงสีฟันให้ผู้เรียน โดยบีบยาสีฟันลงบนขนแปรงเล็กน้อย
๓) ผู้สอนสาธิตการแปรงฟันแล้วพูดว่า “แปรงฟัน”
๔) กรณี ผู้ เรีย นเลี ย นแบบแปรงฟั น ไม่ ได้ ผู้ ส อนจั บ มื อ ผู้ เรี ย นแปรงฟั น
โดยหันหน้า
๕) เข้าหากระจกเพื่อให้มองเห็นภาพของตนเองกาลังแปรงฟัน โดยผู้สอน
จะยืนด้านหลังผู้เรียนพร้อมกับพูด “(ชื่อผู้เรียน) แปรงฟันทุกครั้งที่แปรง
ฟั น กรณี ผู้ เรี ย นท าไม่ ได้ ให้ ผู้ ส อนจั บ มื อ ผู้ เรี ย นแปรงฟั น จนผู้ เรี ย น
สามารถแปรงฟันได้ด้วยตนเอง
๔.๔.๑ สามารถอาบน้าและเช็ดตัวได้ ๑) ผู้สอนแนะนาอุปกรณ์ในการอาบน้าและเช็ดตัว เช่น สบู่ ฝักบัว ขันน้า
อ่างน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น
๒) ผู้สอนแนะนาวิธีการเปิด-ปิดฝักบัว และวิธีการใช้ขันน้าตักจากอ่างน้า

๔๙

ทักษะ
ทักษะย่อย
๔. การดูแลอนามัย ๔.๕ การหวีผม
ตนเอง (ต่อ)

๔.๖ การสระผม*

พัฒนาการที่คาดหวัง
๔.๕.๑ สามารถหวีผมได้

๔.๖.๑ สามารถสระผมได้อย่าง
ถูกต้อง

แนวการจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนแนะนาอุปกรณ์การหวีผม
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนหน้ากระจก โดยผู้สอนอยู่ด้านข้าง
๓) ผู้สอนสาธิตการหวีผมให้ผู้เรียนดูแล้วพูดว่า “หวีผม”
๔) กรณีผู้เรียนเลียนแบบหวีผมไม่ได้ ผู้สอนจับมือผู้เรียนหวีผม โดยหันหน้า
เข้าหากระจก เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพตนเองกาลังหวีผม โดยผู้สอน
จะยืนด้านหลังผู้เรียนพร้อมกับพูด “(ชื่อผู้เรียน) หวีผม”
๕) ทุกครั้งที่หวีผมกรณีผู้เรียนทาไม่ได้ ให้ผู้สอนจับมือผู้เรียนจนผู้เรียนหวี
ผมได้ด้วยตนเอง
๖) ผู้สอนให้ผู้เรียนหัดหวีผมด้วยตนเอง
ผู้ส อนฝึ กให้ ผู้ เรียนปฏิบั ติในเรื่อง การรู้ว่าผมของตนเองหรือของเพื่ อน
สกปรก รู้จักช่วงเวลาความเหมาะสมในการสระผม รู้จักอุปกรณ์และวิธีการใช้
งาน สามารถแยกแยะแชมพูสระผมหรื อครีมนวดผมและประโยชน์ของการใช้
งาน ฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนสระผมได้อย่างถูกต้อง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายวิธีการ และประโยชน์ของการใช้งานของแชมพูสระผม
หรือครีมนวด
๒) การสาธิตวิธีการสระผม
๓) การวิเคราะห์งาน
๔) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๖) การเสริมแรง

๕๐

ทักษะ
๕. การรับผิดชอบ
งานบ้าน

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง

๕.๑ การช่วยเหลืองานบ้าน ๕.๑.๑ สามารถเก็บสิ่งของเข้าที่ได้
๕.๑.๒ สามารถกวาดบ้านได้

แนวการจัดกิจกรรม
๗) เกมคัดแยกขวดแชมพู ครีมนวด
๘) กิจกรรมสารวจตนเองและเพื่อน
๑) ผู้สอนสาธิตการเก็บสิ่งของเข้าที่
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนเก็บของเช้าที่ โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้น
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนเก็บของเข้าที่ด้วยตนเอง
๑) ผู้สอนสาธิตการกวาดบ้าน
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนกวาดบ้านด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้น
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนกวาดบ้านด้วยตนเอง

๕๑

ทักษะ

ทักษะย่อย

๕. การรับผิดชอบ
งานบ้าน (ต่อ)
๕.๒ ปูและเก็บที่นอน

๕.๓ การจัดเก็บสิ่งของ
เครื่องใช้*

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๕.๑.๓ สามารถถูบ้านโดยใช้ไม้ถูพื้น
ได้

แนวการจัดกิจกรรม

๑) ผู้สอนสาธิตการถูบ้าน
๒) ผูส้ อนให้ผู้เรียนถูบ้านด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้น
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนถูบ้านด้วยตนเอง
๕.๒.๑ สามารถปูที่นอนของตนเอง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการปูที่นอนของตนเอง โดยผู้สอน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จริง
๒) การสาธิต
๕.๒.๒ สามารถเก็บที่นอนของตนเอง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องของการเก็บที่นอนของตนเอง โดยผู้สอน
ได้
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จริง
๒) การสาธิต
๕.๓.๑ สามารถจัดเก็บสิ่งของ
ผู้ ส อนฝึ กให้ ผู้ เรียนปฏิ บั ติในเรื่อ งของการจัด เก็ บ สิ่ งของ เครื่อ งใช้ข อง
เครื่องใช้ของตนเอง ในห้องให้อยู่ในที่ ตนเอง ในห้องให้อยู่ในที่เหมาะสม เช่นจัดของเล่น ของใช้ส่วนตัวนาไปวางบน
เหมาะสม
ชั้นเก็บอุปกรณ์ใส่ ลิ้นชักเป็นต้น โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จริง
๒) การสาธิต

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๕๒

ทักษะ
๖. การใช้ห้องน้า
สาธารณะ*

ทักษะย่อย
๖.๑ การใช้ห้องน้า
สาธารณะ

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๖.๑.๑ รับรู้เมื่อใดที่จะต้องเข้า
ห้องน้าในที่สาธารณะ*

๖.๑.๒รู้จักป้ายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับ
การใช้ห้องน้าสาธารณะ*

๖.๑.๓ รับรูว้ ่าห้องน้าสาธารณะอยู่
บริเวณไหน*

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติ ในเรื่อง การรู้จักช่วงเวลาในการเข้าห้องน้าที่
สาธารณะ โดยผู้ ส อนช่วยเหลื อจนผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง รู้จักบอกชื่อและแยกแยะป้ายห้องน้า
เช่น ป้ายทางไปห้องน้า ห้องน้าผู้หญิงหรือห้องน้าผู้ชาย ป้ายห้องน้าคนพิการ
ป้ ายห้ อ งน้ าสาธารณะที่ ต นเองต้ อ งเข้าใช้ โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรี ย น
สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) กิจกรรมการจับคู่และการแยกแยะป้ายให้เหมาะสมกับการใช้
๓) กิจกรรมการฝึกสังเกตป้ายห้องน้าในที่สาธารณะ
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๖) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ผู้ ส อนฝึ กให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่อ ง ต าแหน่ งที่ ตั้ งห้ อ งน้ าสาธารณะใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ในชุ ม ชน เช่ น ห้ อ งน้ าภายในวั ด ห้ อ งน้ าในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ห้องน้าในโรงเรียน (ขึ้นอยู่กับบริบทของ
ผู้เรียนแต่ละคน) ชีวิตประจาวันนอกชุมชน เช่น ห้องน้าภายในโรงพยาบาล

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๕๓

ทักษะ
๖. การใช้ห้องน้า
สาธารณะ* (ต่อ)

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง

๖.๑ การใช้ห้องน้า
สาธารณะ (ต่อ)

๖.๑.๔ รู้ความแตกต่างระหว่าง
ห้องน้าสาธารณะ ชาย หรือ หญิง*

๖.๑.๕ สามารถใช้ห้องน้าสาธารณะ
ได้ด้วยตนเอง*

แนวการจัดกิจกรรม
ห้ อ งน้ าในห้ า งสรรพสิ น ค้ า ห้ อ งน้ าในสถานี ต ารวจ เป็ น ต้ น ใน
สถานการณ์จริง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดย
ใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) นาผู้เรียนไปสถานที่จริง เพื่อแนะนาสภาพแวดล้อมจริง
๓) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามขั้นตอน
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนโดยชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างห้องน้าชายหรือ
หญิ งในการ ดู จ ากสถานที่ จ ริง ที่ ห ลากหลายในแต่ ล ะสถานที่ โดยผู้ ส อน
ช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) กิจกรรมฝึกสังเกตห้องน้าในที่สาธารณะ
๓) กิจกรรมบอกความแตกต่างในภาพ
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การเข้าห้องน้าสาธารณะได้ด้วยตนเอง
โดยผู้ ส อนช่ ว ยเหลื อ จนผู้ เรีย นสามารถท าได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ กิ จ กรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การแสดงบทบาทสมมุต/ิ สถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๕๔

ทักษะ
๖. การใช้ห้องน้า
สาธารณะ* (ต่อ)

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง

๖.๑ การใช้ห้องน้า
สาธารณะ (ต่อ)
๖.๑.๖ สามารถกดชักโครก/ราดน้า
และแต่งตัวให้เรียบร้อยในห้องน้า
สาธารณะ*

๖.๑.๗ เมื่อใช้ห้องน้าสาธารณะแล้ว
สามารถทาให้สะอาดเพื่อผู้อื่นมาใช้
ต่อได้ (การล้าง การห่อผ้าอนามัย
การใช้กระดาษชาระ) *

แนวการจัดกิจกรรม
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๕) กิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การกดชักโครก/ ราดน้าและแต่งตัว
ให้เรียบร้อยในห้องน้าสาธารณะ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การแสดงบทบาทสมมุต/ิ สถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๕) กิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การทาความสะอาดห้องน้าหลังการใช้
งาน ในห้องน้าสาธารณะ การสารวจความเรียบร้อยของบริเวณภายในห้องน้า
หลังการใช้ห้องน้าและการทาความสะอาดห้องน้าที่ตนเองเข้าหรือการห่อและ
ทิ้งผ้าอนามัยลงในถังขยะ ในกรณีที่เป็นผู้หญิง โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การแสดงบทบาทสมมุต/ิ สถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๕) กิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๕๕

ทักษะ
๖. การใช้ห้องน้า
สาธารณะ* (ต่อ)

ทักษะย่อย
๖.๑ การใช้ห้องน้า
สาธารณะ (ต่อ)

๗. การเคลื่อนย้าย ๗.๑ การเคลื่อนย้ายตนเอง
ตนเองในบ้าน
ในบ้าน
(Functional
Mobility)*

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๖.๑.๘ สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องน้าสาธารณะได้ถูกต้อง *

๗.๑.๑. สามารถเคลื่อนย้ายตนเอง
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้*

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ เรื่ อ ง การใช้ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ในห้ อ งน้ า
สาธารณะได้ถูกต้อง เช่น ประตูทางเข้า อ่างล้างมือ ก๊อกน้า กล่องกระดาษ
ชาระ สบู่เหลว โถปัสสาวะ ปุ่มกดต่างๆ ฯลฯ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียน
สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) การสาธิต
๓) กิจกรรมฝึกการจับคู่หน้าที่และการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
๔) กิจกรรมแยกแยะอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้า
๕) การแสดงบทบาทสมมุติ
๖) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๗) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๘) กิจกรรมทัศนะศึกษานอกสถานที่
ผู้สอนประเมินความสามารถพื้นฐานการเคลื่อนย้ายตนเองจากที่หนึ่งไป
ยังอีกที่ห นึ่ง การฝึ กสร้างความคุ้นเคย รู้จักวิธีการ จนสามารถเคลื่ อนย้าย
ตนเองจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต
๒) การวิเคราะห์งาน
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๕๖

ทักษะ

ทักษะย่อย

๗. การเคลื่อนย้าย ๗.๑ การเคลื่อนย้ายตนเอง
ตนเองในบ้าน
ในบ้าน (ต่อ)
(Functional
Mobility)* (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๗.๑.๒ สามารถรู้จักสถานที่ ต่างๆ
ภายในบ้านได้*

แนวการจัดกิจกรรม

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติปฏิบัติในเรื่อง การฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก บอกและ
ไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในบ้านได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) กิจกรรมการฝึกสังเกตสถานที่ ต่างๆ ภายในบ้านได้
๓) การแสดงบทบาทสมมุติ
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๗.๑.๓ สามารถรู้จักการใช้ประโยชน์
ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จัก การจับคู่สถานที่หรือ อุปกรณ์
จากสถานที่ หรืออุปกรณ์ได้*
และบอกการใช้ประโยชน์จากสถานที่ หรืออุปกรณ์ได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๕) เกมจับคู่สถานที่หรือ อุปกรณ์ เช่น คาศัพท์กับรูปภาพ, คาศัพท์
กับของจริง
๗.๑.๔ สามารถเคลื่อนย้ายตนเองไป
ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักวิธีการ และสามารถเคลื่อนย้าย
ยังที่ต่าง ๆ ภายในบ้านได้ตามความ ตนเองไปยังที่ต่างๆ ภายในบ้านได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทา
ต้องการ*
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๕๗

ทักษะ

ทักษะย่อย

๗. การเคลื่อนย้าย
ตนเองในบ้าน
(Functional
Mobility)* (ต่อ)
๘. ทักษะการดูแล
สุขภาพและความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(Health and
Safety Skills)*

๗.๑ การเคลื่อนย้ายตนเอง
ในบ้าน (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

๑) การวิเคราะห์งาน
๒) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๔) การเสริมแรง
๘.๑ การดูแลและการป้องกัน ๘.๑.๑ สามารถดูแลรักษาและ
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง วิธีการดูแลสุขภาพ ขั้นตอน หลักการใน
สุขภาพ
ป้องกันสุขภาพ*
การดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพ โดยผู้สอนช่วยเหลือผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถ
ทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมต่อไปนี้
๑) การสาธิตการอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) กิจกรรมการดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพ
๓) การแสดงบทบาทสมมุติ
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๘.๑.๒ สามารถรักษาความสะอาดของ
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการรักษาความสะอาด
ร่างกาย *
ของร่างกาย โดยผู้สอนช่วยเหลือผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดย
ใช้กิจกรรมต่อไปนี้
๑) การสาธิตการดูแลความสะอาดร่างกายครั้งละ ๑ กิจกรรม
๒) เลือกกิจกรรมและปฏิบัติตาม
๓) กิจกรรมการดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพ
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๖) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๕๘

ทักษะ
๘. ทักษะการดูแล
สุขภาพและความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(Health and
Safety Skills)*
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๘.๑ การดูแลและการ
ป้องกันสุขภาพ (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๘.๑.๓ สามารถออกกาลังกายได้*

แนวการจัดกิจกรรม

ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การออกกาลังกาย บอกชนิดของกีฬา
อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกกาลังกาย วิธีการ และขั้นตอนในการออกกาลังกาย
โดยผู้สอนช่วยเหลือผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรม
ต่อไปนี้
๑) การสาธิตการอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) กิจกรรมการออกกาลังกาย
๓) การแสดงบทบาทสมมุติ
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๘.๑.๔ สามารถรับประทานอาหารที่
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องการบอกชนิดของอาหาร ประเภทของ
อาหาร อุปกรณ์ ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ประโยชน์ของอาหาร โดย
มีประโยชน์*
ผู้สอนช่วยเหลือผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมการ
ที่ใช้สื่อของจริงและให้เลือกต่อไปนี้
๑) การใช้สื่อของจริงและให้เลือก
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การปฏิบัติสถานการณ์จาลอง
๔) การปฏิบัติสถานการณ์จริง
๕) กิจกรรมการบอกและการจัดประเภทของอาหาร
๖) กิจกรรมบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
๗) กิจกรรมประโยชน์ของอาหาร

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๕๙

ทักษะ
๘. ทักษะการดูแล
สุขภาพและความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(Health and
Safety Skills)*
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๘.๑ การดูแลและการ
ป้องกันสุขภาพ (ต่อ)

๘.๒ การปฐมพยาบาล

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๘.๑.๕ สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียก
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน สังเกตตนเองเมื่อเสื้อผ้าที่เปียกชื้น และเปลี่ยน
เสื้อผ้าที่เปียกชื้น โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
ชื้น*
โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การอธิบายประโยชน์ของการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้น
๒) การวิเคราะห์งาน
๓) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๘.๒.๑ สามารถแสดงการรับรู้คา
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จัก แยกแยะ คาเตือน คาสั่งที่บอก
เตือนที่บอกอันตรายและคาเตือนใน อันตรายและคาเตือนในการออกกาลังกาย โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้น
การออกกาลังกาย *
ผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยแยกสอนครั้งละงานโดยการ
วิเคราะห์งานต่อไปนี้
๑) จับคู่ภาพกับคาเตือน
๒) ฝึกปฏิบัติตามคาเตือนในสถานการณ์จริง
๘.๒.๒ สามารถแสดงการรับรู้
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักสถานที่ รับรู้ แยกแยะสัญลักษณ์ที่
สัญลักษณ์ที่บอกอันตรายและคา
บอกอันตรายและคาเตือนในการออกกาลังกาย โดยผู้ สอนช่วยเหลือและ
เตือนในการออกกาลังกาย*
กระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยแยกสอนครั้งละงานโดย
การวิเคราะห์งานต่อไปนี้
๑) จับคู่ภาพกับคาเตือน
๒) ฝึกปฏิบัติตามคาเตือนในสถานการจริง

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๖๐

ทักษะ
๘. ทักษะการดูแล
สุขภาพและความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(Health and
Safety Skills)*
(ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๘.๒ การปฐมพยาบาล (ต่อ) ๘.๒.๓ สามารถรู้วิธีการขอความ
ช่วยเหลือ อย่างเหมาะสมในเรื่อง
ฉุกเฉินจากหน่วยดับเพลิง ตารวจ
รถพยาบาล *
ทักษะย่อย

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ในเรื่ อ งรู้ จั ก สถานที่ แ ละวิ ธี ก ารขอความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมในเรื่องฉุกเฉิน หน่วยดับเพลิง ตารวจ รถพยาบาล โดย
ผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดย
แยกสอนครั้งละงาน โดยการวิเคราะห์งานต่อไปนี้
๑) จับคู่ภาพกับสถานการณ์
๒) ฝึกปฏิบัติการขอความช่วยเหลือในสถานการณ์จริง

๘.๒.๔ สามารถรักษาแผลถลอก หรือ
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล วิธีใช้
การบาดเจ็บเล็กน้อย การเจ็บป่วย
ยา และวิธีการรักษา แผลถลอก หรือการบาดเจ็บเล็ กน้อย การเจ็บป่วย
เล็กน้อย มีดบาด ปวดหัวและน้า
เล็กน้อย มีดบาด ปวดหัวและน้าร้อนลวก โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้น
ร้อนลวกได้*
ผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยแยกสอนครั้งละงาน โดยการ
วิเคราะห์งานต่อไปนี้
๑) จับคู่ภาพกับสถานการณ์
๒) ฝึกปฏิบัติการขอความช่วยเหลือในสถานการณ์จริง
๘.๒.๕ สามารถเสาะหาความ
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิ บัติในเรื่อง การรู้จักโรงพยาบาล สถานพยาบาล
ช่วยเหลือทางการการแพทย์เมื่อ
ร้านขายยาเสาะหาความช่วยเหลือทางการการแพทย์ เมื่อต้องการ แยกแยะ
ต้องการ แยกแยะยากับขนมและใช้ ยากับขนม และใช้ยาที่เชื่อถือได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจน
ยาที่เชื่อถือได้*
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมต่อไปนี้
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๖๑

ทักษะ

ทักษะย่อย

๘. ทักษะการดูแล
สุขภาพและความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(Health and
Safety Skills)*
(ต่อ)

๘.๒ การปฐมพยาบาล (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม

๑) การอธิบายและสาธิต
๒) การเลือกและปฏิบัติในแต่ละสถานการณ์
๓) การแสดงบทบาทสมมุติ
๔) การวิเคราะห์งาน
๕) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๖) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๗) กิจกรรมบอกหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินโดยใช้สื่อ
๘) การศึกษาจากสื่อของจริงและปฏิบัติ
๘.๓ การแพ้อาหาร หรือแพ้ ๘.๓.๑ สามารถรับรู้ หลีกเลี่ยงอาหาร
ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งรู้ จั ก อาหารประเภทของอาหาร
ยา
ที่ตนเองแพ้ได้*
ประโยชน์ของอาหาร เพื่อรับรู้และหลีกเลี่ยงอาหารที่ตนเองแพ้ได้ โดยผู้สอน
ช่ ว ยเหลื อ และกระตุ้ น ผู้ เรี ย นจนผู้ เรี ย นสามารถท าได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้
กิจกรรมต่อไปนี้
๑) การอธิบายและสาธิต
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๕) กิจกรรมบอกอาหารที่ตนเองแพ้
๘.๓.๒ รับรู้ หลีกเลี่ยงยาที่ตนเองแพ้ ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักยาประเภทของยา ประโยชน์ของยาเพื่อ
ได้ สามารถบอกแพทย์/เจ้าหน้าที่ได้ รับรู้และหลีกเลี่ยงยาที่ตนเองแพ้ บอกแพทย์ /เจ้าหน้าที่ได้ว่าตนเองแพ้ยา
ว่าตนเองแพ้ยาอะไร เช่น พกบัตรติด อะไร ได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทา

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๖๒

ทักษะ
๘. ทักษะการดูแล
สุขภาพและความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(Health and
Safety Skills)*
(ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๘.๓ การแพ้อาหาร หรือแพ้ ตัวไว้ เป็นต้น*
ยา (ต่อ)
ทักษะย่อย

๘.๓.๓ ให้ความร่วมมือในการ
รับประทานยาที่จาเป็นต้องใช้
ประจาวัน*

๘.๓.๔ หยิบยาที่ต้องใช้เป็นประจา
จากที่เก็บได้ อย่างถูกต้องด้วย
ตนเอง*

แนวการจัดกิจกรรม
ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมต่อไปนี้
๑) การอธิบายและสาธิต
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๕) กิจกรรมบอกยาที่ตนเองแพ้
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องให้ ความร่วมมือในการรับประทานยาที่
จาเป็ น ต้ อ งใช้ ป ระจ าวัน โดยผู้ส อนช่ วยเหลื อ และกระตุ้ น ผู้ เรีย นจนผู้เรีย น
สามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การอธิบายและสาธิต
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักชนิดของยาโดยกาหนดให้เลือกจากสี
ภาชนะบรรจุยาจากตัวเลือก ๑,๒,๓ และสามารถหยิบยาที่ต้องใช้เป็นประจา
จากที่เก็บได้ อย่างถูกต้องด้วยตนเองโดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรีย นจน
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การอธิบายและสาธิต
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๖๓

ทักษะ
๘. ทักษะการดูแล
สุขภาพและความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน
(Health and
Safety Skills)*
(ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๘.๓ การแพ้อาหาร หรือแพ้ ๘.๓.๕ จัดเก็บยาที่จาเป็นต้องใช้
ยา (ต่อ)
ประจาให้ให้อยู่ในที่เก็บที่ปลอดภัย
และดูวันหมดอายุได้*
ทักษะย่อย

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้จักวิธีการจัดเก็บ ยาที่จาเป็นต้องใช้
ประจาให้ให้อยู่ในที่เก็บที่ปลอดภัยหลังจากการใช้แล้ว โดยผู้สอนช่วยเหลือ
และกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การอธิบายและยกตัวอย่าง
๒) การแสดงบทบาทสมมุติ
๓) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
๕) กิจกรรมดูวันหมดอายุของยา

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการดารงชีวิตประจาวันที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เกิด
พฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

กลุ่มทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา
๑. คาอธิบายกลุ่มทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา
กลุ่มทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา เป็นการพัฒ นาให้ ผู้เรียนสามารถรับรู้ แสดงออกทางภาษา และสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม ในเรื่อง
๑) การรับรู้เสียงและคา ประกอบด้วย การรั บรู้เสียง การรับรู้คาพูด ๒) การสื่อสาร ประกอบด้วย การแสดงสีหน้าท่าทางต่อสิ่งเร้า การออกเสียงคาและการใช้
คาพูด ๓) การออกเสียงพยัญชนะ และ สระ ประกอบด้วย สระ อา อี อู ออ ไอ โอ อะ อิ อุ เอ เอา พยัญชนะต้น (เสียงนา) ม น ห ย ค อ ว บ ก ป ท ต ล จ พ
ง ด คาที่มีตัวสะกด แม่กก แม่กง แม่กบ แม่กด ๔) การสร้างคาพูดและประโยค ประกอบด้วย คาและประโยค คาพูดและประโยคอย่างง่าย ๕) การบอกข้อมูล
ส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ สกุลของตนเอง อายุและเพศของตนเอง ชื่อสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ของตนเอง
โดยใช้การวิเคราะห์งานเป็นลาดับขั้นตอน การสาธิต การเลียนแบบ แสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง การใช้เกม/เพลง การใช้นิทาน/เรื่อง
เล่า การปฏิบัติจริง ฝึกทักษะแบบบูรณาการ ในการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล โดยมีคณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้ องมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับรู้และแสดงออกทางภาษา ถ่ายทอดความรู้สึก หรือแสดงออกถึงความเข้าใจในการรับรู้ภาษา ใช้ภาษาในการสื่อสารกับ
บุคคลอื่นในชีวิตประจาวันได้ สามารถสื่อสารโดยใช้วิธีที่หลากหลายหรือใช้เครื่องมือสื่อสารทางเลือก รวมทั้งสนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่ าง รอบตัว เล่นและทา
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนากลุ่มทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา
๑) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับรู้และแสดงออกทางภาษาที่เหมาะสม
๒) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับบุคคลอื่นในชีวิตประจาวันได้
๓) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้น
๔) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยใช้วิธีที่หลากหลายหรือใช้เครื่องมือสื่อสารทางเลือก

๖๕

๓. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา
ทักษะ
๑.การรับรู้เสียง
และคา

ทักษะย่อย
๑.๑ การรับรู้เสียง

พัฒนาการที่คาดหวัง
๑.๑.๑ สามารถหันตามแหล่งที่มา
ของเสียงได้

๑)
๒)

๓)
๔)
๕)
๑.๒. การรับรู้คาพูด

๑.๑.๒ สามารถตอบสนองต่อ
คาพูดของผู้อื่นได้

๑)
๒)
๓)
๔)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนนาของเล่นที่มีเสียง เขย่าเบา ข้างหูผู้เรียนเพื่อให้หันศีรษะตาม
เสียงที่ได้ยิน
ผู้สอนทาเสียงต่าง หลาย อย่าง เช่น เสียงกระดิ่ง ตบมือ
เรียกชื่อ เพื่อให้หันตามเสียง กรณีผู้เรียนยังไม่หันตามเสียงไม่ได้
ผู้สอนจับศีรษะเบา แล้วหันตามเสียง ทาจนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
หันตามเสียงได้ด้วยตนเอง จึงลดการจับศีรษะ
ผู้สอนให้ผู้เรียนฟังเสียงกลอง โดยผู้สอนตีกลองด้านซ้ายสลับกับ
ด้านขวาด้านหน้าและด้านหลัง
ผู้สอนตีกลองให้มีเสียงดังและเบาสลับกันและสังเกตอาการของ
ผู้เรียน
ให้บุคคลในครอบครัวเรียกชื่อของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมองตามเสียง
ของแต่ละคน
ผู้สอนเรียกชื่อผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนหันตามเสียงที่เรียก
ผู้ส อนพู ดพร้อมแสดงท่าทางประกอบ แล้ วให้ ผู้ เรียนทาตาม เช่น
ยกมือ โบกมือตบมือ บ้ายบาย ฯลฯ
ผู้สอนเอ่ยชื่อส่วนต่าง ของร่างกายพร้อมทั้งชี้ที่ส่วนต่าง ของร่างกาย
ของผู้เรียนแล้วให้ผู้เรียนชี้ตาม และให้ผู้เรียนชี้ส่วนต่าง ของร่างกาย
ของผู้เรียนเอง
ผู้สอนนาภาพอวัยวะของร่างกายมาให้ผู้เรียนดูและบอกชื่ออวัยวะของ

๖๖

ทักษะ
๑.การรับรู้เสียง
และคา (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๒. การรับรู้คาพูด (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
๕) ร่างกายที ละอย่าง แล้ วให้ ผู้ เรียนเลื อกภาพอวั ยวะของร่างกายตามที่
ผู้สอนบอกผู้สอนนาของใช้ส่วนตัวของผู้ เรียน ผลไม้จริง แนะนาให้
ผู้เรียนรู้จักทีละอย่างจากนั้นผู้สอนบอกผู้เรียนว่า กระเป๋า ดินสอ
ยางลบ ส้ ม กล้ ว ย จากนั้ น ให้ ผู้ เรีย นชี้ สิ่ งของต่ าง ตามที่ ผู้ ส อน
ก าหนดผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นเลื อ กสิ่ งของตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ บ อกจาก
สิ่งของจานวน ๒ -๔ชิ้น เช่น แก้วน้าสีแดง แตงโมผลใหญ่ เป็นต้น
๖) ผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกสิ่งของที่ไม่ใช่สิ่งของตามที่บอกจากสิ่งของ ๒-๔
ชิ้น
๗) ผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกภาพที่มีคุณลักษณะสองอย่างจากตัวเลือก ๒-๔
ภาพ เช่น ภาพผู้หญิงผมสั้น ภาพสุนัขตัวใหญ่สีดา เป็นต้น
๘) ผู้ ส อนให้ ผู้ เรีย นเลื อ กภาพที่ ไม่ ใช่ สิ่ งของตามลั ก ษณะที่ บ อกจาก
ตัวเลือก ๒-๔ ภาพ เช่น ภาพสัตว์ ภาพผลไม้ เป็นต้น
๙) ผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกภาพที่แสดงกิริยาตามที่บอกจากตัวเลือก ๒-๔
ภาพ เช่น ภาพร้องไห้ ภาพร้องเพลง เป็นต้น
๑๐) ผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกภาพที่ไม่ได้แสดงกิริยาตามที่บอกจากตัวเลือก
๒-๔ ภาพ เช่น เด็กที่ไม่ได้นั่ง หมาที่ไม่ได้เห่า เป็นต้น
๑๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกภาพที่ไม่ได้แสดงกิริยาตามที่บอกจากตัวเลือก
๒ -๔ ภาพ เช่น ภาพผลไม้ ภาพผัก

๖๗

ทักษะ
๒. การสื่อสาร*

ทักษะย่อย
๒.๑ การแสดงสีหน้า
ท่าทางต่อสิ่งเร้า

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๒.๑.๑ สามารถแสดงสีหน้า ท่าทาง ๑) ผู้สอนยกตัวอย่างการแสดงสีห น้า ท่าทางต่อสิ่งเร้าภายใน (สิ่งเร้า
ต่อสิ่งเร้าภายในได้เหมาะสม
ภายใน คื อ อารมณ์ ฮอร์ โ มน เอนไซม์ ความหิ ว ความเครี ย ด)
เช่น ความหิว ความเครียด
๒) ผู้ ส อนเล่ านิ ท านและแสดงสี ห น้ า ท่ าทางประกอบ เพื่ อให้ ผู้ เรีย น
แสดงสีหน้า ท่าทาง ตามสถานการณ์ที่กาหนด
๒.๑.๒ สามารถแสดงสีหน้า ท่าทาง ๑) ผู้สอนยกตัวอย่างการแสดงสีหน้า ท่าทางต่อสิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ แสง
ต่อสิ่งเร้าภายนอกได้เหมาะสม
เสียง อุณหภูมิ
๒) อาหาร การสั มผั ส เช่ น เมื่ อผู้ เรียนได้ ยิ นเสี ยงดั ง ควรยกมื อปิ ดหู ไม่
กรีดร้อง
๓) ผู้ ส อนเล่ านิ ท านและแสดงสี ห น้ า ท่ า ทางประกอบ เพื่ อให้ ผู้ เรีย น
แสดงสีหน้า ท่าทาง ตามสถานการณ์ที่กาหนด
๒.๑.๓ สามารถพูดหรือสื่อสาร
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การพูดหรือสื่อสารด้วยวิธีอื่นเพื่อ
ด้วยวิธีอื่นเพื่อแสดงการตอบรับ แสดงการตอบรับหรือการปฏิเสธได้ โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
หรือการปฏิเสธได้*
๑) แสดงบทบาทสมมติ
๒) สถานการณ์จาลอง
๓) การใช้เกม/เพลง
๔) การใช้นิทาน/เรื่องเล่า

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้
เกิดพฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๖๘

ทักษะ
๒. การสื่อสาร*
(ต่อ)

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง

๒.๑ การแสดงสีหน้า
ท่าทางต่อสิ่งเร้า (ต่อ)
๒.๑.๔ สามารถแสดงความต้องการ
พื้นฐาน เช่น หิวข้าว กระหายน้า
ต้องการเข้าห้องน้า เป็นต้น โดยใช้
ท่าทาง เสียง หรือภาษาง่าย และ
สื่อต่าง ได้*
๒ .๑ .๕ ส าม าร ถ สื่ อ ส าร ด้ ว ย
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทางเลื อ ก เช่ น
สื่ อสารด้ ว ยรู ป ภ าพ กระด าน
สื่ อ สาร หนั ง สื อ อิ เ ลคทรอนิ ก ส์
โปรแกรมการสื่อสาร แอพลิ เกชัน
การสื่อสาร เป็นต้น*

แนวการจัดกิจกรรม
๕) สอนตัวต่อตัว
๖) สอนในชีวิตประจาวัน
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การแสดงความต้องการพื้นฐาน
เช่น หิวข้าว กระหายน้า ต้องการเข้าห้องน้า โดยใช้ท่าทาง เสียง หรือ
ภาษาง่าย และสื่อต่าง ได้โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) การใช้รูปภาพและการแลกเปลี่ยนภาพ
๒) การสาธิต
๓) สถานการณ์จาลอง
๔) ฝึกปฏิบัติจริง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การที่สื่อสารด้วยเครื่องมือสื่อสาร
ทางเลือก เช่น สื่อสารด้วยรูปภาพ กระดานสื่อสาร หนังสืออิเลคทรอนิกส์
โปรแกรมการสื่อสาร แอพลิเกชันการสื่อสาร เป็นต้นได้โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) การใช้รูปภาพ การใช้แอลิเคชั่นการสื่อสาร กระดานสื่อสาร ฯลฯ
ในสถานการณ์ต่าง ในชีวิตประจาวัน
๒) การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ
๓) สถานการณ์จาลอง
๔) ฝึกปฏิบัติจริง

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ที่ผู้สอน และผู้ปกครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้
เกิดพฤติกรรมที่คาดหวังตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับเนื้อหา

๖๙

ทักษะ
๒. การสื่อสาร*
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๒ การออกเสียงคาและ
การใช้คาพูด

พัฒนาการที่คาดหวัง
๒.๒.๑ สามารถออกเสียงคาได้
ถูกต้อง

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

๒.๒.๒ สามารถใช้คาสรรพนาม
แทนตนเองและผู้อื่นได้

๑)

๒)
๓)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนเมื่อกระตุ้นให้ ออกเสียงโดยใช้เครื่องช่วยฝึกพูด ผู้เรียนออก
เสียงอ้อแอ้ตาม
ผู้สอนเล่าเรื่องประกอบภาพและให้มีโทนเสียงสูง ต่า ค่อย ดัง เสียง
สัตว์ ประกอบ ให้ผู้เรียนฝึกเลียนเสียง
ผู้สอนออกเสียงคาที่คุ้นเคย แล้วให้ ผู้เรียนออกเสียงตาม ในหมวด
ต่าง ดังต่อไปนี้ ๓.๑) บุคคล ๓.๒) สัตว์ ๓.๓) ของใช้ส่วนตัว
ให้ ผู้เรียนออกเสียงตามบัตรภาพ ในหมวดต่าง ดังต่อไปนี้ ๔.๑)
บุคคล
๔.๒) สัตว์ ๔.๓) ของใช้ส่วนตัว
ผู้สอนออกเสียงจานวนและตัวเลข แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตาม
ครั้งละ ๑ จานวน ๒ จานวนและ ๓ จานวน ตามลาดับ
ให้ผู้เรียนฝึกใช้คาสรรพนามแทนชื่อตนเอง ในสถานการณ์ต่าง เช่น
เล่นเกมทายภาพ โดยผู้สอนยกภาพผู้เรียนทีละคน แล้วถามว่านี่ คือ
ภาพใคร และให้ เจ้าของภาพเป็ นผู้ ตอบ โดยใช้คาสรรพนามแทน
ตนเองว่า หนู ผม ฉัน
ผู้สอนนาภาพถ่าย พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองวางตรงหน้าผู้เรียน แล้วยก
ภาพให้
ผู้เรียนดูทีละภาพ แล้วถามว่านี่คือภาพพ่อของใคร นี่คือภาพแม่ของ
ใคร แล้วให้ผู้เรียนตอบโดยใช้คาสรรพนามแทนตนเองว่า หนู ผม ฉัน
ผู้สอนแสดงบทบาทสมมุติ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และใช้คาสรรพ
นามแทนตัวเองด้วยคาว่า ฉัน ผม หนู เมื่อกล่าวถึงผู้เรียน

๗๐

ทักษะ
๒. การสื่อสาร*
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๒ การออกเสียงคาและ
การใช้คาพูด (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง

๒.๓ คาที่มีพยัญชนะต้น ๒.๓.๑ สามารถออกเสียงคาที่
(เสียงนา) ม น ห ย ค อ ว ประกอบด้วยพยัญชนะต้นที่
บกป
กาหนดให้ได้

๒.๔ คาที่มีตัวสะกด แม่กก ๒.๔.๑. สามารถออกเสียงคาที่มี
แม่กง
ตัวสะกดแม่กก แม่กง ได้

แนวการจัดกิจกรรม
๔) ผู้สอนสร้างสถานการณ์ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และใช้คาสรรพนาม
แทนตั ว เองและผู้ อื่ น ด้ ว ยค าว่า ฉัน ผม หนู เธอ เช่น ผู้ ส อนหยิ บ
กระเป๋าของตนเองชูขึ้นแล้วพูดว่า กระเป๋าใบนี้เป็นของฉัน แล้วหยิบ
กระเป๋าของผู้เรียนยกขึ้นแล้วพูดว่าใบนี้เป็นของเธอ เป็นต้น
๕) ผู้ส อนสร้างสถานการณ์ ให้ ผู้ เรียนใช้คาสรรพนามแทนตนเองและ
ผู้อื่น โดยการจับ คู่ แล้ว ให้ ผู้ เรียนใช้คาสรรพนามแทนตนเองและ
ผู้ อื่น โดยมีผู้ ส อนคอยชี้แนะหากนักเรียนยังไม่ส ามารถท าได้ด้ว ย
ตนเอง
๑) ผู้เรียนออกเสียงคาที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้น (เสียงนา) ม น ห ย ค
อ ว บ ก ป ตามครู เช่น ม้า นา ยาย คุย วิ่ง บ้าน กบ ปาก เป็นต้น
๒) ผู้เรียนออกเสียงคาจากบัตรภาพ บัตรคาที่มีพยัญชนะต้น (เสียงนา) ม
น ห ย ค อ ว บ ก ป เช่น หมา นิ้ว หาง หู ยุง คิ้ว ปาก ว่าว โอ่ง บ้าน
เป็นต้น
๓) ผู้เรียนออกเสียงคาที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้น (เสียงนา) ม น ห ย ค
อ ว บ ก ป ด้วยตนเอง เช่น ม้า นา ยาย คุย วิ่ง บ้าน กบ ปาก ปู กิน
เป็นต้น
๑) ผู้เรียนออกเสียงคาที่มีตัวสะกด แม่กก แม่กง ตามผู้สอน เช่น บก นก
รก ชก อก ลุง ยุง ลงเป็นต้น
๒) ผู้เรียนออกเสียงคาจากบัตรภาพ บัตรคาที่มีตัวสะกด แม่กก แม่กง
เช่น ปาก ผัก เชือก ช้าง ถุง ถัง เป็นต้น

๗๑

ทักษะ
๒. การสื่อสาร*
(ต่อ)

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
๓)
ผู้เรียนออกเสี ยงคาที่มีตัวสะกด แม่กก แม่กง ด้วยตนเอง เช่น
นก ชก อก ปาก ผัก เชือก ลุง ยุง ลง ช้าง ถุง เป็นต้น
๒.๕ คาที่มีสระ อะ อิ อุ เอ ๒.๕.๑ สามารถออกเสียงคาที่
๑) ผู้เรียนออกเสียงคาที่ประกอบด้วยสระ อะอิ อุ เอ เอา ตามผู้สอน
เอา
ประกอบด้วยสระ อะอิ อุ เอ เอา
เช่น ระวัง มะยม สะพาน กิน บิน ชุด สุ นัข เก้าอี้ เป่า เบา เรา
ได้
เล่น เป็นต้น
๒) ผู้เรียนออกเสียงคาจากบัตรภาพ บัตรคาที่ประกอบด้วยสระ อะอิ อุ
เอ เอา เช่น กะทะ ระฆัง มะลิ น้าพุ เวลา ทะเล ลิเก เปล เต่า เท้า
เป็นต้น
๓) ผู้เรียนออกเสียงคาที่ประกอบด้วยสระ อะอิ อุ เอ เอา ด้วยตนเอง
เช่น ระวัง สะพาน กิน บิน เบา เต่า เป็นต้น
๒.๖ คาที่มีพยัญชนะต้น ๒.๖.๑ สามารถออกเสียงคาที่มี
๑) ผู้เรียนออกเสียงคาที่มีพยัญชนะต้น (เสียงนา) ท ต ล จ พ ง ด ตาม
(เสียงนา) ท ต ล จ พ ง ด พยัญชนะต้น (เสียงนา) ท ต ล จ พ
ผู้สอน เช่น ทหาร ทา ตาย ลิง จาน พูด เงิน ดื่ม เป็นต้น
ง ด ได้
๒) ผู้เรียนออกเสียงคาจากบัตรภาพ บัตรคาที่มีพยัญชนะต้น (เสียงนา) ท
ต ล จ พ ง ด เช่น ทหาร ตู้ ลิง จาน พัด ผีเสื้อ งู ดาว เป็นต้น
๓) ผู้เรียนออกเสียงคาที่มีพยัญชนะต้น (เสียงนา) ท ต ล จ พ ง ด ด้วย
ตนเอง เช่น ทา ตา ลิง ดิน งดงาม เป็นต้น

๗๒

ทักษะ
๒. การสื่อสาร*
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๗ คาที่มีตัวสะกด แม่
กบ แม่กด

พัฒนาการที่คาดหวัง
๒.๗.๑ สามารถออกเสียงคาที่มี
ตัวสะกด แม่กบ แม่กด ได้

๑)
๒)
๓)

๓. การสร้างคาพูด ๓.๑ คาและประโยค
และประโยค

๓.๑.๑ สามารถพูดเลียนแบบเสียง ๑)
คาและประโยคได้
๒)
๓)
๔)

๓.๒ คาพูดและประโยค
อย่างง่าย

๓.๒.๑ สามารถเลือกใช้คาใน
ประโยคต่าง ได้อย่างเหมาะสม

๑)
๒)
๓)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้เรียนออกเสียงคาที่มีตัวสะกดแม่ก บ แม่กด ตามผู้สอน เช่น จบ กบ
รบ มด สด เป็นต้น
ผู้เรียนออกเสียงคาจากบัตรภาพ บัตรคาที่มีตัวสะกด แม่กบ แม่กด
เช่น สิบ ยีราฟ มด เป็ด พัด เป็นต้น
ผู้เรียนออกเสียงคาที่มีตัวสะกด แม่กบ แม่กด ด้วยตนเอง เช่น หยิบ
สิบ มด สด เป็นต้น
ให้ผู้เรียนพูดเลียนแบบเสียงคาและประโยคที่มี ๒-๓ พยางค์ตาม
ผู้สอน เช่น ง่วง หิวข้าว หมาเห่า เป็นต้น
ให้ผู้เรียนพูดเลียนแบบเสียงคาและประโยคที่มี ๓-๔ พยางค์ตาม
ผู้สอน เช่น หนูร้องเพลง แม่อ่านนิทาน เป็นต้น
ให้ผู้เรียนพูดเลียนแบบเสียงคาและประโยคที่มี ๕-๖ พยางค์ตาม
ผู้สอน เช่น จะกินข้าวผัด กบกระโดดลงสระน้า เป็นต้น
ให้ผู้เรียนพูดเลียนแบบเสียงคาและประโยคจากนิทาน เพลง หรือสิ่ง
ที่ผู้เรียนสนใจ
ผู้สอนให้ผู้เรียนตอบคาถามง่าย เพื่อให้นักเรียนพูดแสดงความเป็น
เจ้าของ เช่น ปากกาของใคร สมุดของหนูหรือเปล่า เป็นต้น
ผู้สอนให้ผู้เรียนตอบคาถามง่าย เพื่อให้ผู้เรียนพูดปฏิเสธ เช่น แดง
กินข้าวอีกไหม หนูจะนอนอีกไหม เป็นต้น
ผู้สอนให้ผู้เรียนตอบคาถามง่าย เพื่อให้ผู้เรียนบอกความต้องการ
ของตนเอง เช่น ถ้าหนูหิวหนูจะต้องพูดว่าอะไร เป็นต้น

๗๓

ทักษะ
๓. การสร้าง
คาพูดและ
ประโยค (ต่อ)

ทักษะย่อย
๓.๒ คาพูดและประโยค
อย่างง่าย (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง

๓.๒.๒ สามารถใช้คาบอกลักษณะ
สิ่งต่าง ในประโยคที่พูดได้
๓.๒.๓ สามารถพูดเป็นประโยค
อย่างง่าย ได้
๔. การบอก
ข้อมูลส่วนตัว

๔.๑ ชื่อ สกุลของตนเอง

๔.๑.๑ สามารถบอกชื่อเล่น ของ
ตนเอง และผู้อื่นได้

๑)
๒)
๑)
๒)
๓)
๑)

๒)

แนวการจัดกิจกรรม
๔) ผู้สอนให้ผู้เรียนตอบคาถามง่าย เพื่อให้ผู้เรียนใช้คาว่า เป็น มี
ในประโยคพูด เช่น ฉันมีน้อง หนูมีพี่ น้องเป็นผู้ชาย เป็นต้น
๕) ผู้สอนสนทนาซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจาวัน
ผู้สอนให้ผู้เรียนดูตัวอย่างสื่อของจริงแล้วใช้คาบอกลักษณะของสิ่งนั้น
เช่น เสื้อสีแดง กางเกงสีดา ตุ๊กตาตัวใหญ่ ฯลฯ เป็นตัวอย่าง จากนั้น
ให้ผู้เรียนบอกลักษะของสิ่งนั้นเอง
ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกลักษณะของสิ่งของจากบัตรภาพ
ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกชื่อสิ่งของต่าง ที่อยู่รอบตัว
ผู้สอนให้ผู้เรียนพูดประโยคง่าย จากภาพกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่าเรื่องราวง่าย ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
ผู้สอนจัดกิจกรรมวงกลม โดยเริ่มจากให้ผู้เรียนนั่งล้อมวง แล้วผู้สอน
ร้องเพลงเรียกชื่อ “ชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก คุณครูถามทักผู้ที่มาใหม่
ชื่อของเธอฉันจาไม่ได้ ชื่ออะไรขอให้บอกมา”
จากนั้นผู้สอนเรียกชื่อเล่นผู้เรียนทีละคน โดยใช้คาถามว่า น้องเออยู่
ไหน ใครชื่อน้องเอยกมือขึ้น
ผู้สอนร้องเพลงเรียกชื่อ
“ชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก คุณครูถามทักผู้ที่มาใหม่
ชื่อของเธอฉันจาไม่ได้ ชื่ออะไรขอให้บอกมา”
จากนั้น ถามนักเรียนเป็นรายบุคคลว่า หนูชื่ออะไรแล้วให้นักเรียน
บอก

๗๔

ทักษะ
๔. การบอก
ข้อมูลส่วนตัว
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๑ ชื่อ สกุลของตนเอง
(ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง

๔.๑.๒ สามารถบอกชื่อและ
นามสกุลจริง ของตนเองได้

แนวการจัดกิจกรรม
ชื่อเล่นของตนเอง
๓) ผู้สอนร้องเพลงสวัสดีคุณครู
“สวัสดีคุณครูที่รัก หนูจะตั้งใจอ่านเขียน
ยามเช้าเรามาโรงเรียน หนูจะพากเพียรขยันเรียนเอย”
จากนั้นผู้สอนถามผู้เรียนว่า วันนี้มีใครมาเรียนบ้าง แล้วให้ผู้เรียน
บอกชื่อเล่นของเพื่อนที่มาเรียน
๔) ผู้สอนเล่นเกมทายสิ่งของ โดยนาของใช้ส่วนตัวของผู้เรียนแต่ละ
คน มาถาม เช่น นี่คือ กระเป๋าของใคร แล้วให้ผู้เรียนคนที่ไม่ใช่
เจ้าของกระเป๋าตอบ
๑) ผู้สอนจัดกิจกรรมวงกลม โดยเริ่มจากให้ผู้เรียนนั่งล้อมวง แล้วผู้สอน
ร้องเพลง เรียกชื่อ “ชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก คุณครูถามทักนักเรียน
เข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจาไม่ได้ ชื่ออะไรขอให้บอกมา” จากนั้นผู้สอน
เรียกชื่อและนามสกุลจริงของผู้เรียนทีละคน โดยใช้คาถามว่า
เด็กหญิง เด็กชาย.............อยู่ไหนเอ่ย หรือ ใครชื่อเด็กหญิง
เด็กชาย.......... ยกมือขึ้น เป็นต้น
๒) ผู้สอนร้องเพลงเรียกชื่อ “ชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก คุณครูถามทักผู้ที่มา
ใหม่ชื่อของเธอฉันจาไม่ได้ ชื่ออะไรขอให้บอกมา”จากนั้น ถามผู้เรียน
เป็นรายบุคคลว่า หนูชื่ออะไรแล้วให้ผู้เรียนบอกชื่อและนามสกุลจริง
ของตนเอง โดยมีครูคอยแนะนาและกระตุ้น

๗๕

ทักษะ
๔. การบอก
ข้อมูลส่วนตัว
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๒ อายุและเพศของ
ตนเอง

พัฒนาการที่คาดหวัง
๔.๒.๑ สามารถบอกอายุและเพศ
ของตนเองได้

แนวการจัดกิจกรรม
๓) ผู้สอนถามชื่อและนามสกุลจริงของผู้เรียน แล้วให้ผู้เรียนบอกชื่อ
และนามสกุลจริงของตนเอง
๑) ผู้สอน ให้ผู้เรียนเล่นเกม “บอกอายุ” โดยให้ผู้เรียนนั่งล้อมวง ผู้สอน
ร้องเพลง “มอญซ่อนผ้า” จากนั้นนาตุ๊กตาวางไว้ข้างหลังผู้เรียน แล้ว
ให้ ผู้เรียนคนที่ถูกตุ๊กตาวางไว้ข้างหลัง ลุกขึ้นยืนแล้ว บอกอายุของ
ตนเอง ถ้าผู้เรียนยังไม่สามารถบอกอายุของตนเองได้ ให้ผู้สอนเป็นผู้
บอก แล้วให้นักเรียนพูดตาม จากนั้น ผู้สอนถามอายุผู้เรียนแล้วให้
ผู้เรียนตอบ
๒) ผู้สอน ให้ผู้เรียนนั่งล้อมวง แล้วให้ผู้เรียนออกมายืนข้างหน้า ๒ คน
จากนั้น สอนแนะนาว่า เด็กผู้ ห ญิ ง เด็กผู้ ช าย ต่างกันอย่างไร แล้ ว
ให้ ผู้ เรีย นที่ ยืนอยู่ข้างหน้าพูด ตามผู้ ส อนว่า ผมเป็ น ผู้ ช าย หนู เป็ น
ผู้หญิง
๓) ผู้สอนถามผู้เรียนว่า ใครเป็นเด็กผู้ ชาย ใครเป็นเด็กผู้ ห ญิ ง แล้วให้
ผู้เรียนยกมือขึ้น และบอกว่าหนูเป็นผู้หญิง ผมเป็นผู้ชาย
๔) ผู้ ส อนให้ ผู้ เรีย นเล่ น เกมส่ งบอล พร้อ มเปิ ด เพลงประกอบ โดยให้
ผู้เรียนส่งลูกบอลต่อกันไปเรื่อย เมื่ อเพลงหยุดแล้วลูกบอลอยู่ที่ใคร
ให้ผู้เรียนคนนั้นบอกเพศของตนเอง

๗๖

ทักษะ
๔. การบอก
ข้อมูลส่วนตัว
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๓ ชื่อสมาชิกใน
ครอบครัว

พัฒนาการที่คาดหวัง
๔.๓.๑ สามารถบอกชื่อพ่อ แม่หรือ
ผู้ปกครอง ของตนเองได้

๑)
๒)
๓)
๔)

๔.๓.๒ สามารถบอกชื่อพี่น้องหรือ
บุคคลที่ใกล้ชิด ของตนเองได้

๑)
๒)
๓)
๔)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน ร้องเพลง “บ้านของฉัน”
ผู้สอนให้ผู้เรียนดูแผนภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเองแล้วบอกว่า
บุคคลในภาพคือใคร (พ่อ...แม่)
ผู้สอนให้ ผู้เรียนบอกชื่อพ่อ แม่จากแผนภาพสมาชิกในครอบครัว
ของตนเอง
ผู้สอนถามผู้เรียนว่า “พ่อของ.....ชื่ออะไร แม่ของ......ชื่ออะไร
ถ้าผู้เรียนไม่สามารถบอกชื่อพ่อแม่ของตนเอง ให้ผู้เรียนพูดชื่อพ่อแม่
ของตนเองตามครู
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันร้องเพลง “บ้านของฉัน”
ผู้สอนพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวจานวนสมาชิกใน
บ้านบุคคลทีผ่ ู้เรียนรัก ชอบ
ผู้เรียนดูแผนภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเองแล้วบอกว่าบุคคลใน
ภาพคือ ใคร (พ่อ...แม่...พี.่ ..น้อง บุคคลที่ใกล้ชิด.........)
ผู้สอนให้ ผู้เรียนบอกชื่อพ่อ แม่จากแผนภาพสมาชิกในครอบครัว
ของผู้เรียน ผู้สอนถามเด็กว่า “พี่ของ.....ชื่ออะไร น้องของ...ชื่ออะไร
........กรณีผู้เรียนไม่สามารถบอกชื่อพี่ น้อง หรือบุคคลที่ใกล้ชิดได้ ให้
ผู้เรียนพูดชื่อ พี่ น้อง หรือบุคคลที่ใกล้ชิดของตนเองตามผู้สอน

๗๗

ทักษะ
๔. การบอก
ข้อมูลส่วนตัว
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๔.๔ ที่อยู่ของตนเอง

พัฒนาการที่คาดหวัง
๔.๔.๑ สามารถบอกที่อยู่ของ
ตนเองได้

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกที่อยู่ของตนเองกรณีผู้เรียนไม่สามารถบอกได้ ให้
ผู้ ส อนบอกที่ อ ยู่ ข องผู้ เ รี ย นแล้ ว ให้ ผู้ เรีย นพู ด ตาม ถามให้ ผู้ เรี ย นบอก
บางส่วนของที่อยู่ และผู้สอนเพิ่มเติมส่วนอื่นให้ เช่น ผู้เรียนบอกอาเภอ
ผู้สอนบอกจังหวัด

กลุ่มทักษะทางสังคม
๑. คาอธิบายกลุ่มทักษะทางสังคม
กลุ่มทักษะทางสังคม เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมและการปฏิบัติตนในสังคม การเล่น การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ในเรื่อง ๑) การมีปฏิสัมพันธ์ ๒) การเล่น ประกอบด้วย การเล่นคนเดียว การเล่นเป็นกลุ่ม ๓) การปฏิบัติตนในสังคมและทักษะชีวิต
ประกอบด้วย การปฏิบัติตนในสังคม การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น การซื้อของ การเดินทางไปสถานที่ต่างๆในชุมชน การโดยสารรถประจาทางหรือรถรับจ้ าง การ
ปรับตัวในสังคมและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ๔) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self - Esteem) ประกอบด้วย การรู้จักตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง
โดยการวิเคราะห์งานเป็นลาดับขั้นตอนผ่านกระบวนการคิด การสาธิต สถานการณ์ จาลอง การแสดงบทบาทสมมติ การเลียนแบบ การตัดสินใจ การปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มและแบบตัวต่อตัว โดยคณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีอารมณ์ ร่าเริง แจ่มใส สามารถเล่น ทากิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ พัฒนาทักษะที่จาเป็นในการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการหรือ
ความคาดหวังของสังคม และปฏิบัติตนในการรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล รู้จักตนเอง เลือกสิ่งที่ตนชอบหรือสนใจ สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง
ๆ ในบ้าน โรงเรียนและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกติกาและมารยาททางสังคม กล้าแสดงออก และดารงชีวิตอย่างมีความสุข

๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนากลุ่มทักษะทางสังคม
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่น และทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวในสังคมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๗๙

๓. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มทักษะทางสังคม
ทักษะ
๑. การมี
ปฏิสัมพันธ์

ทักษะย่อย
๑.๑ การมีปฏิสัมพันธ์

พัฒนาการที่คาดหวัง
๑.๑.๑ สามารถตอบสนองต่อท่าทาง
และการสัมผัสได้

๑)
๒)

๑.๑.๒nสามารถตอบสนองต่อเสียง
ได้

๑)
๒)

๑.๑.๓ สามารถสบตากับผู้อื่นได้

๑)
๒)

๑.๑.๔ สามารถรับรู้ และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

๑)
๒)
๓)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนแสดงสีหน้า ท่าทาง แล้วให้ผู้เรียนทาตาม เช่น จ๊ะเอ๋ ยิ้มตอบ ยิ้มทัก
และโบกมือ
ผู้ ส อนสั ม ผั ส ผู้ เรีย น โดยให้ ผู้ เรีย นมี ก ารตอบสนอง เช่ น เมื่ อ กอด
ผู้เรียนกอดตอบ เมื่อถูกจับตัวผู้เรียนหันมองผู้จับ หรือมองทิศทางที่
ถูกจับ
นาของเล่ นที่มี เสี ยงมาเขย่าในทิศทางต่ างๆ โดยให้ ผู้ เรียนหั นตาม
ทิศทางเสียงนั้นๆ เช่น เขย่าทางด้านหลังของผู้เรียน ผู้เรียนก็หันไป
ด้านหลัง
น าเสี ย งดนตรี ม าเป็ น ส่ ว นประกอบในการสอนโดยให้ ผู้ เ รี ย น
ตอบสนองต่อเสียง เช่น การเต้นประกอบเพลง
ผู้สอนเรียกชื่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนหันตามเสียง โดยมีการสบตาชั่วขณะ
ผู้ส อนเรียกชื่อผู้เรียน ให้ ผู้ เรียนหั นตามเสี ยง โดยมีการสบตานาน
๒-๓ วินาที
ผู้สอนนาภาพที่แสดงออกทางอารมณ์ และอธิบายถึงใบหน้าอารมณ์
ต่างๆ พร้อมบอกให้ผู้เรียนแสดงสีหน้าตามอารมณ์ที่กาหนดหรือการ
ใช้กระจกมองเห็นภาพสะท้อนทางอารมณ์
ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงออกทางอารมณ์ โดยผู้สอนสาธิตอารมณ์นั้นๆ
ในสถานการณ์จริง
ผู้ส อนให้ ผู้ เรียนมีความสนใจต่อสิ่ งแวดล้ อม เช่น ขณะผู้ ส อนสอน
เพื่อน ผู้เรียนมีความสนใจ โดยการหันมามองและฟัง

๘๐

ทักษะ

ทักษะย่อย

๑. การมี
ปฏิสัมพันธ์
(ต่อ)

๑.๒ การรู้จักตนเอง

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๒.๑ สามารถบอกสิ่งที่ตนเองชอบ
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกสิ่งที่ตนเองชอบได้เช่น สี
ได้ เช่น สี อาหาร กีฬา สถานที่ สัตว์ อาหาร กีฬา สถานที่ สัตว์ เป็นต้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
เป็นต้นสามารถบอกสิ่งที่ตนเองชอบ
๑) การสาธิต การให้เลือกสิ่งต่างๆในชีวิตประจาวัน
ได้ เช่น สี อาหาร กีฬา สถานที่ สัตว์
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
เป็นต้น*
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การสารวจ
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s
๑.๒.๒ สามารถบอกอารมณ์ของ
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกอารมณ์ของตนเองได้
ตนเองได้ เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เป็น เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เป็นต้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
ต้น*
๑) การสาธิต จากการใช้เรื่องเล่าทางสังคมและให้แสดงตาม
บทบาท
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การสอนแบบตัวต่อตัว
๗) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะทางสังคม ที่ผู้สอน และผูป้ กครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง
ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ตอ้ งเรียงตามลาดับเนื้อหา

๘๑

ทักษะ
๑. การมี
ปฏิสัมพันธ์
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๒ การรู้จักตนเอง (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๒.๓ สามารถบอกชื่อของตนเอง
ได้*

๑.๒.๔ สามารถบอกอายุ วันเดือนปี
เกิดของตนเองได้*

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกชื่อของตนเอง โดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต
๒) การจาลองสถานการณ์
๓) การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การแนะนาตนเอง
๔) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๕) การสอนแบบตัวต่อตัว
๖) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกอายุ วันเดือน ปีเกิด ของ
ตนเอง โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต การใช้กลยุทธ์ผ่านการมองเห็นโดยใช้ข้อมูลบุคคล
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การสารวจ
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะทางสังคม ที่ผู้สอน และผูป้ กครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง
ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ตอ้ งเรียงตามลาดับเนื้อหา

๘๒

ทักษะ
๑. การมี
ปฏิสัมพันธ์
(ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๑.๓
ความภาคภูมิใจใน ๑.๓.๑ สามารถบอกความดีที่ตนเอง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกความดีที่ตนเองกระทาได้
ตนเอง
กระท าได้ เช่น ความดี ที่ ก ระท าต่ อ เช่น ความดีที่กระทาต่อ ครอบครัว ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน สังคม
ครอบครั ว ห้ อ งเรี ย น สถานศึ ก ษา เป็นต้น โดยใช้ วิธีการดังต่อไปนี้
ชุมชน สังคม เป็นต้น*
๑) การสาธิต และการใช้เรื่องเล่าทางสังคม
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) กระบวนการกลุ่ม
๑.๓.๒ สามารถบอกความซื่อสัตย์ที่
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกความซื่อสัตย์ที่ตนเอง
ตนเองกระทาได้ เช่น ไม่ลักขโมย ไม่ กระทาได้ เช่น ไม่ลักขโมย ไม่พูดโกหก เป็นต้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
พูดโกหก เป็นต้น*
๑) การใช้เรื่องเล่าทางสังคม
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) กระบวนการกลุ่ม
ทักษะย่อย

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะทางสังคม ที่ผู้สอน และผูป้ กครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง
ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ตอ้ งเรียงตามลาดับเนื้อหา

๘๓

ทักษะ
๑. การมี
ปฏิสัมพันธ์
(ต่อ)

ทักษะย่อย
พัฒนาการที่คาดหวัง
๑.๓
ความภาคภูมิใจใน ๑.๓.๓ สามารถบอกความเสียสละที่
ตนเอง (ต่อ)
ตนเองกระทาได้ เช่น แบ่งขนมหรือ
ของเล่นให้ คนอื่น เป็นต้น

๑.๔ การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกความเสียสละที่ตนเอง
กระทาได้ เช่น แบ่งขนมหรือของเล่นให้คนอื่น เป็นต้น โดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้
๑) การใช้เรื่องเล่าทางสังคม
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๑.๔.๑ บอกความสามารถของตนเอง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกความสามารถของตนเอง
ได้ โดยมีการตระหนัก ยอมรับ และ ได้ โดยมีการ ตระหนัก ยอมรับ และเห็นคุณค่าในตนเองโดยใช้วิธีการ
เห็นคุณค่าในตนเอง
ดังต่อไปนี้
๑) การจัดกิจกรรมให้เลือกปฏิบัติสิ่งที่ชอบและลงมือปฏิบัติ
๒) การจาลองสถานการณ์
๓) การแสดงบทบาทสมมุติ
๔) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๕) การสอนแบบตัวต่อตัว
๖) กระบวนการกลุ่ม
๗) การสอนโดยการมอบหมายงานที่สนใจ

๘๔

ทักษะ
๑. การมี
ปฏิสัมพันธ์
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๕ รู้จักสิทธิ หน้าที่และ
บทบาทตนเอง

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
๑.๕.๑ รูจ้ ักสิทธิ หน้าที่ บทบาทของ
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักสิทธิ หน้าที่ บทบาทของ
ตนเอง และมีความรับผิดชอบในการ ตนเอง และมีความรับผิดชอบในการกระทาตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
กระทาตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัวห้องเรียน เช่น การยืนตรงเคารพธงชาติ ปฏิบัติตามกฎ
ที่มีต่อครอบครัว ห้องเรียน เช่น การ กติกาของห้องเรียน ช่วยงานบ้าน เป็นต้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
ยืนตรงเคารพธงชาติ ปฏิบัติตามกฎ
๑) การสาธิตและปฏิบัติในสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
กติกาของห้องเรียน ช่วยงานบ้าน
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
เป็นต้น
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การสอนแบบตัวต่อตัว
๗) กระบวนการกลุ่ม
๑.๕.๒ รู้จักสิทธิ หน้าที่ บทบาทของ
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง ของรู้จักสิทธิ หน้าที่ บทบาทของ
ตนเอง และมีความรับผิดชอบในการ ตนเอง และมีความรับผิดชอบในการกระทาตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
กระทาตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อชุมชน และสังคม เช่น ไม่ทาลายทรัพย์สินของชุมชน เข้าร่วม
ที่ มี ต่ อ ชุ ม ชน และสั ง คม เช่ น ไม่ กิจกรรมในชุมชนตามโอกาสที่การสาธิตและปฏิบัติในสถานการณ์จริงใน
ทาลายทรัพย์สินของชุมชน เข้าร่วม ชีวิตประจาวัน
กิ จ กรรมใน ชุ ม ช น ต าม โอก าส ที่
๑) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
เหมาะสม เป็นต้น
๒) การจาลองสถานการณ์
๓) การแสดงบทบาทสมมุติ
๔) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง

๘๕

ทักษะ
๑. การมี
ปฏิสัมพันธ์
(ต่อ)

๒. การเล่น

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง

๑.๖ สร้างและรักษา
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

๑.๖.๑ สามารถใช้ภาษา ท่าทาง
การตอบสนองต่อการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น ตามประเพณี วัฒนธรรม
และมารยาททางสังคม เช่น การยิ้ม
การไหว้ การทักทาย และการรักษา
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น รู้จักเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา รู้จักสังเกต
พฤติกรรมของเพื่อน ปรับตนเอง
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้
เป็นต้น

๒.๑ การเล่นคนเดียว

๒.๑.๑ สามารถเล่นแบบสารวจได้
อย่างเหมาะสม

๒.๑.๒ สามารถใช้จินตนาการในการ
เล่นได้

แนวการจัดกิจกรรม
๕) การสอนแบบตัวต่อตัว
๖) กระบวนการกลุ่ม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การที่สามารถใช้ภาษา ท่าทาง การ
ตอบสนองต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ตามประเพณี วัฒนธรรมและ
มารยาททางสังคม เช่น การยิ้ม การไหว้ การทักทาย และการรักษา
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักสังเกตพฤติกรรม
ของเพื่อน ปรับตนเอง เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ เป็นต้นโดยใช้
วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตและปฏิบัติในสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
๒) การจาลองสถานการณ์
๓) การแสดงบทบาทสมมุติ
๔) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๕) การสอนแบบตัวต่อตัว
๖) กระบวนการกลุ่ม
๗) การสอนโดยใช้ 3R’s
๑) ผู้สอนนาของเล่นที่มีพื้นผิ ว ลั กษณะ ขนาด เสียงที่แตกต่างกัน ให้
ผู้เรียนสัมผัส เช่น บีบ จับ เขย่า เป็นต้น
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นในสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น การเล่นเอามือตี
น้า การก่อทราย การปั้นดิน
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นสิ่งของตามประโยชน์ของสิ่งของ เช่น หวี ช้อน
๑) ให้ผู้ เรียนเล่นตามจินตนาการ เช่น การต่อบล็อกไม้ในทรงสู ง การ
ต่อจิ๊กซอว์ เป็นต้น

๘๖

ทักษะ
๒. การเล่น
(ต่อ)

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
๒) ให้ผู้เรียนเล่นสมมติ โดยนาเอาสิ่งหนึ่งสมมติเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เช่น การ
ใช้ก้านกล้วยมาแทนม้า การใช้ท่อนไม้แทนปืน เป็นต้น
๒.๒ การเล่นเป็นกลุ่ม
๒.๒.๑ การเล่นอิสระอยู่ในกลุ่มได้
ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่น โดยนาผู้เรียนไปรวมกับเพื่อนแล้วให้เล่นอย่าง
อิสระ โดยต่างคนต่างเล่น
๒.๒.๒ สามารถเล่นกับเพื่อนหนึ่งต่อ
ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่น โดยนาผู้เรียนไปรวมกับเพื่อนแล้วให้เล่นอย่าง
หนึ่งได้
อิสระ โดยมีการพูดคุย แตะต้องตัว เป็นต้น
๒.๒.๓ สามารถเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่ม ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเป็นกลุ่ม ๒-๓ คน โดยผลัดกันเล่นภายในกลุ่มที่มี
๒-๓ คน โดยมีกฎกติกาได้
ผู้ใหญ่นาการเล่นตามกฎกติกา
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเป็นกลุ่ม ๒-๓ คน โดยเลียนแบบเด็กอื่นในการ
เล่น
๓. การปฏิบัติ ๓.๑ การปฏิบัติตนในสังคม ๓.๑.๑ สามารถแสดงการทักทายกับ
ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นแสดงพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง การทั ก ทาย เช่ น
ตนในสังคม
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
ฝึกการพูด “สวัสดี” หรือทักทายด้วยการไหว้ตามผู้ใหญ่บอก เป็นต้น
และทักษะ
๓.๑.๒ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกความต้องการของตนเอง เช่น การขอนม โดยให้
ชีวิต
อย่างเหมาะสม
ท าท่ าแบมื อ และพู ด ว่ า “ขอ” การปฏิ เสธสิ่ งของที่ ไม่ ต้ อ งการ
โดยให้แสดงท่าทางส่ายมือไปมา หรือ พูดว่า “ไม่” เป็นต้น
๒) ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นแบ่ ง ปั น สิ่ ง ของต่ า งๆ โดยผู้ ส อนเป็ น ผู้ ส าธิ ต
ในสถานการณ์จาลองและนาไปสู่สถานการณ์จริง

๘๗

ทักษะ
ทักษะย่อย
พัฒนาการที่คาดหวัง
๓. การปฏิบัติ ๓.๑ การปฏิบัติตนในสังคม ๓.๑.๓ สามารถปฏิบัติตามกติกาหรือ
ตนในสังคม (ต่อ)
มารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม
และทักษะ
ชีวิต (ต่อ)

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้ส อนให้ ผู้เรียนรู้จักการรอคอย โดยเพิ่มระยะเวลาในการรอคอย
มากขึ้น
โดยสร้างกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันให้ ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เช่น ไม่ส่ ง
เสียงดัง ไม่ลุกจากที่นั่งขณะฝึก ไม่รบกวนเพื่อน เป็นต้น
ผู้สอนให้ผู้เรียนรู้จักการทักทาย เช่น ผู้สอนจาลองสถานการณ์ โดย
ให้ผู้เรียนทักทาย โดยการสวัสดี เมื่อพบ- ลาผู้ใหญ่
ผู้สอนให้ผู้เรียนรู้จักการขอโทษ เมื่อผู้เรียนทาผิดและขอบคุณ เมื่อมี
ผู้ให้ สิ่งของ โดยการสร้างบทบาทสมมติ หรือในสถานการณ์จริง
ผู้สอนให้ผู้เรียนรู้จักการขออนุญาต เช่น การลุกขึ้นออกจากที่ การ
ออกห้อง การเข้าห้องน้า เป็นต้น
ผู้สอนให้ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยไม่แย่งสิ่งของ ที่นั่งหรือ
แซงคิวผู้อื่น เป็นต้น
ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมเช่น สอนด้วยบทบาทสมมติ ว่าการแกล้งเพื่อน เป็นสิ่งที่
ไม่เหมาะสม เป็นต้น
ผู้สอนให้ ผู้เรียนรู้จักการซื้อของ เช่น ผู้ สอนนานักเรียนไปร้านค้า
แล้วฝึกการซื้อสินค้าโดยใช้เงิน เป็นต้น

๘๘

ทักษะ

ทักษะย่อย

๓. การปฏิบัติ ๓.๒ การปฏิบัติตนในการ
ตนในสังคม รับประทานอาหารร่วมกับ
และทักษะ
ผู้อื่น*
ชีวิต (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๓.๒.๑ สามารถใช้ช้อนส้อมได้
เหมาะสมในการรับประทานอาหาร
ร่วมกับผู้อื่น*
๓.๒.๒ สามารถตักอาหาร สาหรับ
ตนเองในปริมาณที่เหมาะสมได้*

๓.๒.๓ สามารถเทน้าหรือเครื่องดื่ม
อื่นโดยไม่หกเลอะเทอะได้

๓.๒.๔ สามารถดูแลให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลอื่นในการส่งต่อ
อาหาร เช่น ซอส น้าปลา ได้

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การใช้ช้อนส้ อมในการรับประทาน
อาหารได้อย่างเหมาะสม โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักชนิดอาหาร การตักอาหาร
สาหรับตนเองในปริมาณที่เหมาะสมได้ โดยผู้ สอนช่วยเหลื อ จนผู้ เรียน
สามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักอุปกรณ์ รู้วิธีการเท และฝึก
เทน้าหรือเครื่องดื่มอื่นโดยไม่หกเลอะเทอะได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจน
ผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักอาหาร การรู้จักซอส น้าปลา
เช่น คาศัพท์กับรูปภาพ, คาศัพท์กับของจริง และส่งต่ออาหาร เช่น ซอส
น้าปลา ให้บุคคลอื่นได้ โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะทางสังคม ที่ผู้สอน และผูป้ กครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง
ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ตอ้ งเรียงตามลาดับเนื้อหา

๘๙

ทักษะ
ทักษะย่อย
พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
๓. การปฏิบัติตน ๓.๒ การปฏิบัติตนในการ ๓.๒.๕ มีมารยาทในการรับประทาน
ผู้สอนฝึกผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้มารยาทในการรับประทาน
ในสังคมและ
อาหาร และการฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นสามารถรั บ ประทานอาหารได้ อ ย่ า งมี
รับประทานอาหาร
อาหาร
ทักษะชีวิต (ต่อ) ร่วมกับผู้อื่น*
มารยาท เช่น รับประทานอาหารโดยไม่ส่งเสียงดัง ไม่คุยขณะรับประทาน
ที่ทาให้ อาหารหกหรือกระเด็น รับประทานในความเร็วที่เหมาะสมได้
โดยผู้สอนช่วยเหลือจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
๑) สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
๓.๓ การซื้อของ
๓.๓.๑ สามารถซื้อของ ในร้านขาย
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องการซื้อของในร้านขายของชาใกล้
บ้าน โดยมีการเขียนรายการบันทึกการซื้อของให้ และการบอกด้วยวาจา
ของชาใกล้บ้าน
โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมติ/สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
๓.๓.๒ สามารถซื้อของในร้านสะดวก
ผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนปฏิบัติในเรื่องซื้อของในร้านสะดวกซื้อ โดยมี
ซือ้
การเขียนรายการบันทึกการซื้อของให้ และการบอกด้วยวาจา โดยผู้สอน
ช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทา ได้ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมติ/สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง

๙๐

ทักษะ
ทักษะย่อย
๓. การปฏิบัติตน ๓.๓ การซื้อของ (ต่อ)
ในสังคมและ
ทักษะชีวิต (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๓.๓.๓ สามารถซื้อของในร้าน
สรรพสินค้า

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องซื้อของในร้านสรรพสินค้า โดยมี
การเขี ย นรายการบั น ทึ ก การซื้ อ ของให้ และการบอกด้ ว ยวาจา
โดยผู้สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมติ/สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
๓.๓.๔ รู้ตาแหน่งของสิ่งของหรือขอ
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่องรู้ตาแหน่งของสิ่งของ พร้อมทั้งรู้จัก
ขอความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านหรือผู้อื่น โดยผู้สอนช่วยเหลือและ
ความช่วยเหลือ
กระตุ้นผู้เรียนจนผู้เรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง
๑) การแสดงบทบาทสมมติ/สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง
๓.๓.๕ รู้ความแตกต่างระหว่างการ
ผู้ ส อนฝึ กให้ ผู้ เรีย นปฏิ บั ติ ในเรื่อ งรู้ ความแตกต่างระหว่างการ
บริการด้วยตนเองและการซื้อของแบบอื่น แสดงพฤติกรรมและจ่ายเงิน
บริการด้วยตนเองและการซื้อของ
แบบอื่น แสดงพฤติกรรมและจ่ายเงิน ได้อย่างเหมาะสม โดยผู้ สอนช่วยเหลือและกระตุ้นผู้ เรียนจนผู้ เรียน
สามารถทาได้ด้วยตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม
๑) การแสดงบทบาทสมมติ/สถานการณ์จาลอง
๒) สถานการณ์จริง

๙๑

ทักษะ

ทักษะย่อย

๓. การปฏิบัติตน ๓.๔ การเข้าคิว*
ในสังคมและ
ทักษะชีวิต (ต่อ)

๓.๕ การบาเพ็ญ
ประโยชน์*

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๓.๔.๑ รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิว
เพื่ อ รั บ บ ริ ก า ร ใ น ห้ อ ง เรี ย น
สถานศึกษา ชุมชน และสั งคม เช่ น
การรั บ ของ การส่ ง งาน การรั บ
อาหารและสิ่ ง ของต่ า งๆ การซื้ อ
สิ น ค้ า หรื อ รั บ บริ ก ารการช าระค่ า
สิ น ค้ า ก า ร เข้ า คิ ว รั บ บ ริ ก า ร
โรงพยาบาล ห้ างสรรพสิ น ค้ า หรื อ
เล่นของเล่นสาธารณะ เป็นต้น

๓.๕.๑ รู้ จั ก ช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว
ชุมชนและสังคม เช่น กวาดบ้าน ถู
บ้ า น ล้ า งจาน กิ จ กรรมพั ฒ น า
หมู่ บ้ าน บริจ าคสิ่ งของเมื่ อ เกิ ด ภั ย
พิบัติต่างๆ เป็นต้น

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักการรอคอยโดยการ
เข้าคิวเพื่อรับบริการในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เช่น
การรับของ การส่งงาน การรับอาหารและสิ่งของต่างๆ การซื้อสินค้า
หรือรับบริการการชาระค่าสินค้าการเข้าคิวรับบริการโรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า หรือเล่นของเล่นสาธารณะ เป็นต้น เป็นต้นโดยใช้
วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตและปฏิบัติในสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์ และ การแสดงบทบาทสมมุติ
๔) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๕) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๖) การสอนแบบตัวต่อตัว
๗) กระบวนการกลุ่ม
๘) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักช่วยเหลือครอบครัว
ชุมชนและสังคม เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน กิจกรรมพัฒนา
หมู่บ้าน บริจาคสิ่งของเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้นโดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตและปฏิบัติในสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์ และ การแสดงบทบาทสมมุติ

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะทางสังคม ที่ผู้สอน และผูป้ กครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง
ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ตอ้ งเรียงตามลาดับเนื้อหา

๙๒

ทักษะ

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง
พฤติกรรมที่คาดหวัง

๓. การปฏิบัติตน ๓.๕ การบาเพ็ญ
ในสังคมและ
ประโยชน์* (ต่อ)
ทักษะชีวิต (ต่อ)
๓.๔ การเดินทางไป
สถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน*

๓.๔.๑ รู้จักตาแหน่งที่ตั้ง เส้นทางที่
ต่ า ง ๆ ในชุ ม ชน เช่ น โรงเรีย น วั ด
โร ง พ ย า บ า ล เป็ น ต้ น แ ล ะ ใช้
เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการเดิ น ทาง เช่ น
โท ร ศั พ ท์ ก า ร ถ า ม ท า ง ป้ า ย
สัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นต้น*

๓.๕ การโดยสารรถ
ประจาทาง*

๓.๕.๑ สามารถเลื อ กใช้ บ ริ ก ารรถ
โดยสารประจาทาง รู้จักจุดขึ้นรถ

แนวการจัดกิจกรรม
๔) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๕) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๖) การสอนแบบตัวต่อตัว
๗) กระบวนการกลุ่ม
๘) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การรู้จักตาแหน่งที่ตั้ง เส้นทางที่
ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล เป็นต้น และใช้เครื่องมือ
ช่วยในการเดินทาง เช่น โทรศัพท์ การถามทาง ป้าย สัญลักษณ์ต่าง ๆ
เป็นต้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตกับสื่อของจริงและปฏิบัติ
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การสารวจชุมชน
๗) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๘) การสอนแบบตัวต่อตัว
๙) กระบวนการกลุ่ม
๑๐) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติใน เรื่อง การที่สามารถเลือกใช้บริการ
รถโดยสารประจาทาง รู้จักจุดขึ้นรถ การชาระเงิน วิธีโดยสารรถเพื่อให้

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะทางสังคม ที่ผู้สอน และผูป้ กครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง
ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ตอ้ งเรียงตามลาดับเนื้อหา

๙๓

ทักษะ
ทักษะย่อย
๓. การปฏิบัติตน ๓.๕ การโดยสารรถ
ในสังคมและ
ประจาทาง* (ต่อ)
ทักษะชีวิต (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
การชาระเงิน วิธีโดยสารรถเพื่อให้
ไปถึงจุดหมายได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย

๓.๕ การปรับตัวในสังคม ๓.๕.๑ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและ
ปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถือได้

๓.๕.๒ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและ
ปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมที่
ชุมชนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

แนวการจัดกิจกรรม
ไปถึงจุดหมายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิตและสอนบูรณาการกับทักษะวิชาการการใช้สื่อ
๒) โสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์ และ การแสดงบทบาทสมมุติ
๔) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๕) การสารวจชุมชน
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว กระบวนการกลุ่ม
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกและเลือกตัดสินใจโดยใช้
๑) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๒) การจาลองสถานการณ์
๓) การแสดงบทบาทสมมุติ
๔) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกและเลือกตัดสินใจโดยใช้
๑) การสาธิต
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง

๙๔

ทักษะ

ทักษะย่อย

๔. การเห็น*
๔.๑ การรู้จักตนเอง*
คุณค่าในตนเอง
(Self - Esteem)

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
พฤติกรรมที่คาดหวัง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกสิ่งที่ตนเองชอบได้เช่น
- ๔.๑.๑ สามารถบอกสิ่งที่ตนเองชอบ
ได้ เช่น สี อาหาร กีฬา สถานที่ สัตว์ สี อาหาร กีฬาสถานที่ สัตว์ เป็นต้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต การให้เลือกสิ่งต่างๆในชีวิตประจาวัน
เป็นต้น*
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การสารวจ
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) การสอนโดยใช้หลัก 3R’s

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะทางสังคม ที่ผู้สอน และผูป้ กครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง
ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ตอ้ งเรียงตามลาดับเนื้อหา

๙๕

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
พฤติกรรมที่คาดหวัง
๔. การเห็น*
๔.๒ ความภาคภูมิใจใน - ๔.๒.๑ สามารถบอกความดีที่ตนเอง
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในเรื่อง การบอกความดีที่ตนเองกระทา
คุณค่าในตนเอง ตนเอง
กระท าได้ เช่ น ความดี ที่ ก ระท าต่ อ ได้ เช่น ความดีที่กระทาต่อ ครอบครัว ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน
(Self - Esteem)
ครอบครั ว ห้ อ งเรี ย น สถานศึ ก ษา สังคม เป็นต้น โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
๑) การสาธิต และการใช้เรื่องเล่าทางสังคม
ชุมชน สังคม เป็นต้น*
๒) การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
๓) การจาลองสถานการณ์
๔) การแสดงบทบาทสมมุติ
๕) การปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์จริง
๖) การจัดทาโครงการและกิจกรรมในชุมชน
๗) การสอนแบบตัวต่อตัว
๘) กระบวนการกลุ่ม
ทักษะ

ทักษะย่อย

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นกิจกรรมทักษะทางสังคม ที่ผู้สอน และผูป้ กครอง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง สามารถเลือกเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง
ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ตอ้ งเรียงตามลาดับเนื้อหา

กลุ่มทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
๑. คาอธิบายกลุ่มทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
การพัฒนาศักยภาพทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เป็นการพัฒนาด้านการรับรู้ ความคิดรวบยอดด้านต่าง ๆ และการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน การเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ ได้แก่ การนับ การรู้ค่าของตัวเลข การอ่านและการเขียนตัวเลข การจับคู่ การ
เปรียบเทียบ การจาแนก การจัดหมวดหมู่ การเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานภาษาไทย ได้แก่ การอ่านและการเขียนภาษาไทย
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การสาธิต การเลียนแบบ การวิเคราะห์งานเป็นลาดับขั้นตอน ผ่านกระบวนการคิด การตัดสินใจ
และการเรียนรู้ แบบบูรณาการ โดยคณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่ าง ๆ รอบตัวมีความคิดรวบยอด สามารถแก้ปัญหา โดยใช้การคิด การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
พร้อมทั้งมีพื้นฐาน ในการเรียนรู้ระดับที่สูงขึ้น สามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนากลุ่มทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
๑) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและความคิดรวบยอดในทักษะพื้นฐานทางวิชาการ
๒) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๓) เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการเรียนรู้ระดับที่สูงขึ้น

๙๗

๓. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
ทักษะ
๑. การรับรู้

ทักษะย่อย
๑.๑ ส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย

พัฒนาการที่คาดหวัง
๑.๑.๑ สามารถบอกส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายและหน้าที่ของ ส่วน
ต่าง ๆได้

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนอธิบายหรือบอกเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกของร่างกาย เช่น
ปาก ตา จมูก คิ้ว ศีรษะ ผม พร้อมกับให้ผู้เรียนชี้อวัยวะนั้น
ตามผู้สอน
ผู้สอนให้ผู้เรียนชี้อวัยวะโดยการใช้เพลงประกอบท่าทาง เช่น
“จับหัว คาง หู หัวไหล่ จับไว ๆ จับจมูก ปาก ตา จับแขน จับ
ขา....”
ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกมเกี่ยวกับอวัยวะ เช่น ประกอบอวัยวะให้
ตุ๊กตา
ผู้สอนให้ผู้เรียนดูภาพอวัยวะ จากนั้นให้ผู้เรียนชี้บอกอวัยวะให้
ตรงกับภาพ
ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกชื่ออวัยวะต่าง ๆ ของตนเอง โดยที่ผู้สอน
บอกหน้าที่ของอวัยวะนั้น เช่น ตามีไว้เพื่อดู จมูกมีไว้เพื่อดมกลิ่น
และหายใจ
ผู้สอนกาหนดหน้าที่ของอวัยวะจากนั้นให้ผู้เรียนบอกหรือหยิบ
ภาพตามหน้าที่ที่ผู้สอนกาหนด เช่น อวัยวะใดมีหน้าที่มองดู
สิ่งของ
ผู้สอนกาหนดชื่ออวัยวะ จากนั้นให้ผู้เรียน บอกหน้าที่ของอวัยวะ
นั้น
ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวเพศชาย-หญิง โดยการบอกถึง

๙๘

ทักษะ
๑. การรับรู้ (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๑ ส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๑.๑.๒ สามารถดูแลส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายได้

๑.๒ การรู้จักตนเอง

๑.๒.๑ สามารถบอกชื่อ และเพศ
ตนเองได้

๑.๓ อาหารประเภท
ต่าง ๆ

๑.๓.๑ สามารถบอกชื่อผัก และ
ผลไม้ได้

๑.๔ รสชาติอาหาร

๑.๔.๑ สามารถบอกรสชาติต่าง ๆ
ของอาหารได้

แนวการจัดกิจกรรม
ลักษณะของเพศชาย เช่น ผู้ชายมีผมสั้นใส่กางเกง ลักษณะของเพศ
หญิง มีผมยาวใส่กระโปรง เป็นต้น
ผู้ส อนให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการการดูแลส่ วนต่ าง ๆ ของ
ร่างกาย จากการสาธิต ภาพ วิดีทัศน์ และการปฏิบัติจริง เช่น การสระผม
การฟอกสบู่ เป็นต้น
๑) ผู้สอนบอกชื่อของผู้สอน แล้วชี้ผู้เรียนพร้อมบอกชื่อของผู้เรียน แล้ว
ให้ผู้เรียนบอกชื่อตนเองตามผู้สอน
๒) ให้ผู้เรียนบอกชื่อของตนเอง
๓) ให้ผู้เรียนบอกเพศของตนเอง
๑) ผู้สอนบอกชื่อผัก ผลไม้ แต่ละชนิด แล้ วให้ผู้เรียนบอกชื่อผัก และ
ผลไม้จริง หรือจาลอง
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนหยิบผัก ผลไม้ บัตรภาพตามคาที่ผู้สอนกาหนด
แนวการจัดกิจกรรมการบอกรสเปรี้ยว
๑) ผู้ ส อนสาธิ ต การชิ ม ผั ก ผลไม้ ที่ มี รสเปรี้ ย วเช่ น มะยม มะม่ ว ง
พร้อมบอกถึงรสชาติ
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนชิมผัก ผลไม้ ที่มีรสเปรี้ยว แล้วบอกรสชาติ
๓) ผู้สอนเปลี่ยนเป็นอาหารอื่นที่มีรสเปรี้ยวจากนั้นให้ผู้เรียนลองได้ชิม
รสชาติ
๔) ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยว

๙๙

ทักษะ
๑. การรับรู้ (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๔ รสชาติอาหาร (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
แนวการจัดกิจกรรมการบอกรสหวาน
๑) ผู้ ส อนสาธิตการชิมน้ าตาลให้ ผู้ เรีย นดูเป็น ตั ว อย่าง พร้อมบอกถึ ง
รสชาติของน้าตาล
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนชิมรสชาติน้าตาล แล้วบอกรสชาติ
๓) ผู้ส อนเปลี่ ยนน้าตาล เป็ นอาหารอื่นที่ มีรสหวาน เช่น มะม่ว งสุ ก
อ้อย น้าหวาน จากนั้นให้ผู้เรียนลองได้ชิมรสชาติ
๔) ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกอาหารที่มีรสชาติหวาน เช่น ขนมหวาน ผลไม้
สุก เป็นต้น
แนวการจัดกิจกรรมการบอกรสขม
๑) ผู้สอนสาธิตการชิมบอระเพ็ดให้ผู้เรียนดูเป็นตัวอย่าง พร้อมบอกถึง
รสชาติของบอระเพ็ด
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนชิมรสชาติบอระเพ็ด แล้วบอกรสชาติ
๓) ผู้ ส อนเปลี่ ย นบอระเพ็ ด เป็ น อาหารอื่ น ที่ มี ร สขม เช่ น สะเดา
จากนั้นให้ผู้เรียนลองได้ชิมรสชาติ
๔) ผู้ส อนให้ ผู้เรียนบอกอาหารที่มีรสชาติขม เช่น สะเดา บอระเพ็ ด
มะระ

๑๐๐

ทักษะ
๑. การรับรู้ (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๔ รสชาติอาหาร (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
แนวการจัดกิจกรรมการบอกรสเค็ม
๑) ผู้สอนสาธิตการชิมเกลือให้ผู้เรียนดูเป็นตัวอย่าง พร้อมบอกถึงรสชาติ
ของเกลือ
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนชิมรสชาติเกลือ แล้วบอกรสชาติ
๓) ผู้สอนเปลี่ยนเกลือ เป็นอาหารอื่นที่มีรสเค็ม เช่น น้าปลา จากนั้น
ให้ผู้เรียนลองได้ชิมรสชาติ
๔) ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกอาหารที่มีรสชาติเค็ม เช่น เกลือ น้าปลา ฯลฯ
แนวการจัดกิจกรรมการบอกรสเผ็ด
๑) ผู้สอนสาธิตการชิมพริกหรืออาหารที่มีรสชาติเผ็ดให้ผู้เรียนดูเป็น
ตัวอย่างพร้อมบอกถึงรสชาติของพริก
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนชิมรสชาติเพริกหรืออาหารที่มีรสชาติเผ็ด แล้วบอก
รสชาติ
๓) ผู้สอนเปลี่ยนเกลือ เป็นอาหารอื่นที่มีรสเผ็ด เช่น พริกไทย จากนั้น
ให้ผู้เรียนลองได้ชิมรสชาติ
๔) ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกอาหารที่มีรสชาติเผ็ด เช่น พริกไทย เป็นต้น

๑๐๑

ทักษะ
๑. การรับรู้ (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๕ การรับรู้กลิ่น

๑.๖ การรับรู้เรื่องเสียง

๑.๗ ที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ
รอบตัว

๑.๘ การรับรู้เรื่องสี

พัฒนาการที่คาดหวัง
๑.๕.๑ สามารถบอกกลิ่นต่าง ๆ ได้

แนวการจัดกิจกรรม

๑) ผู้สอนนาวัตถุหรือสิ่งของที่มีกลิ่นต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ ส้ม หอมแดง มาให้
ผู้เรียนดม
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกกลิ่น ต่าง ๆ ที่ ผู้เรียนได้ดม เช่น กลิ่นดอกไม้ กลิ่ น
ผลไม้
๑.๖.๑ สามารถบอกเสียงที่คุ้นเคย ๑) ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงที่คุ้นเคยในชีวิตประจาวัน
เช่น เสียงบุคคล เสียงสัตว์ เสียงสิ่งของ เสียงยานพาหนะ ที่คุ้นเคย
ได้
๒) ให้ผู้เรียนได้ฟังเสียงจากสถานการณ์จริงจาก หรือเทปบันทึกเสียง จากนั้น
ให้ผู้เรียนบอกว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไร หรือเสียงใคร หรือให้ผู้เรียนหยิบ
ภาพให้ตรงกับเสียงนั้น เป็นต้น
ผู้สอนนาวัตถุที่มีสสี ันและเป็นสิง่ ที่ผู้เรียนคุ้นเคยไปวางไว้ในตาแหน่งที่
๑.๗.๑ สามารถชี้หรือบอกที่ตั้งของ
ผู้เรียนมองเห็น เช่น ข้างบน-ข้างล่าง ข้างนอก-ข้างใน และผู้เรียนสามารถชี้
สิ่งของได้
หรือบอก ได้โดยมีระยะห่างใกล้หรือไกลตามสถานการณ์
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้สถานที่ใกล้ตัว เช่น บ้าน โรงเรียน วัด ห้องน้า โรง
๑.๗.๒ สามารถชี้หรือบอกชื่อ
อาหาร เป็นต้น
สถานที่ต่าง ๆ ที่คุ้นเคยได้
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนชี้หรือบอกชื่อสถานที่ทผี่ ู้สอนกาหนด
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนรู้จักสีที่อยู่ใกล้ตวั เช่น ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ของใช้ โดย
๑.๘.๑ สามารถชี้หรือบอกชื่อ
ผู้สอนบอกผู้เรียนในแต่ละสี แล้วให้ผู้เรียนพูดตาม
สีต่างๆ ได้
๒) ผู้สอนนาของที่มีอยู่ใกล้ตัวสีละหนึ่งชิ้น โดยเริ่มต้นจาก ๔ สี ได้แก่ สีแดง
สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง มาคละรวมกัน แล้วถามผู้เรียนว่า “อัน
ไหนสี....” หากผู้เรียนรู้จักสีทั้ง ๔ แล้วให้เพิ่มจานวนสีขนึ้ เรื่อยๆ จน
ครบทั้ง ๘ สี (สีฟ้า สีเขียว สีชมพู สีดา สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม)

๑๐๒

ทักษะ
๑. การรับรู้ (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๙ การรับรู้พื้นผิว

พัฒนาการที่คาดหวัง
๑.๙.๑ สามารถชี้หรือบอกลักษณะ
ของพื้นผิวได้

๑)
๒)
๓)

๑.๑๐ การรับรู้ตาแหน่ง
และทิศทาง

๑.๑๐.๑ สามารถชี้หรือบอก
ตาแหน่งและทิศทางบน-ล่าง ซ้ายขวา ข้างหน้า-ข้างหลัง ได้

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนให้ผู้เรียนรู้จักสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวที่มีพื้นผิวต่างกัน ได้แก่ผัก
ผลไม้ สิ่งของ เครื่องใช้ เช่น พื้นผิวขรุขระจากมะระ น้อยหน่า
พื้นผิวเรียบจาก ส้ม แตงโม มะม่วง
ผู้สอนนาของที่มีพื้นผิวต่างกันมาคละกัน ให้ผู้เรียนดูและสัมผัสแล้ว
ถามผู้เรียนว่า “อันไหนผิว....” จากนั้นให้ผู้เรียนชี้หรือบอก
ผู้สอนพาผู้เรียนออกไปนอกห้องและให้ผู้เรียนชี้หรือลักษณะพื้นผิว
ต่าง ๆ รอบบริเวณ
ผู้สอนนากล่องเปล่าหรืออุปกรณ์อื่นๆ มาวางบนโต๊ะ แล้วนาของเล่น
วางในตาแหน่งต่างกัน เช่น บน-ล่าง ข้างซ้าย-ข้างขวา
ผู้สอนหยิบของเล่นขึ้นมาแล้วบอกผู้เรียนว่า “นี่อยู่ข้างบน นี่อยู่
ข้างล่าง...” จากนั้นผู้สอนบอกให้หยิบของเล่นในตาแหน่งที่ผู้สอน
กาหนด
ผู้ส อนให้ ผู้ เรียนอยู่ในตาแหน่งที่ เหมาะสม จากนั้น นาของเล่ นวาง
ด้านหน้าของ
ผู้เรียนแล้วบอกว่า “...ข้างหน้า” นาของเล่นมาวางไว้ข้างหลังของ
ผู้เรียน ผู้สอนบอกผู้เรียนว่า “....ข้างหลัง”
ผู้สอนสร้างสถานการณ์ขึ้นและถามผู้เรียนถึงตาแหน่งของสิ่งต่าง ๆ

๑๐๓

ทักษะ
๑. การรับรู้ (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๑๑ การรับรู้รูป
เรขาคณิต

๑.๑๒ การรับรู้เวลา

๑.๑๓ การรับรู้อุณหภูมิ

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
๑.๑๑.๑ สามารถชี้หรือบอกรูปทรง ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนรู้จักรูปเรขาคณิต ได้แก่ วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม
จากกระดานรูปเรขาคณิต
ขาคณิตได้
๒) ผู้สอนหยิบวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ออกจากกระดานรูป
เรขาคณิต พร้อมบอกชื่อทีละชิ้น จากนั้นให้ผู้เรียนหยิบวงกลม
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมตามที่ครูบอก
๓) ผู้สอนบอกชื่อรูปเรขาคณิตที่ละชื่อ แล้วให้ผู้เรียนชี้หรือบอก
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องเวลา โดยใช้สถานการณ์จริง เช่นกลางวัน
๑.๑๒.๑ สามารถบอกเวลา เช้า
สว่า ง กลางคื นมื ด และอธิบ ายเวลาเพิ่ ม ว่า ตอนเช้าพระอาทิ ตย์ขึ้ น
กลางวันเย็น และกลางคืนได้
ตอนกลางวันพระอาทิตย์ตรงศีรษะ ตอนเย็นพระอาทิตย์ตก เป็นต้น
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลา เช้า กลางวัน เย็น และกลางคืน
โดยการเรียนรู้จากเหตุการณ์ในเทปบันทึกภาพ หรือรูปภาพที่บอกชื่อ
เวลาอย่างชัดเจน จากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนบอกช่วงเวลาจาก ภาพหรือ
เหตุการณ์ในเทปบันทึกภาพ
๓) ผู้สอนเตรีย มภาพเหตุ ก ารณ์ ที่บ อกเวลากลางวัน และกลางคื น มาให้
ผู้เรียนเลือกว่าภาพใดเป็นกลางวันและกลางคืน
๑.๓.๑ สามารถบอกอุณหภูมิร้อน ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องอุณหภูมิร้อนเช่น โดยจับแก้วน้าที่ใส่น้าร้อน
บอกว่าร้อน เป็นต้น
หรือเย็นได้
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องอุณหภูมิเย็น เช่น โดยจับแก้วน้าที่ใส่น้าแข็ง
บอกผู้เรียนว่าเย็นเป็นต้น
๓) ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นบอกอุ ณ หภู มิ ร้ อ น หรื อ เย็ น ตามสถานการณ์ ใ น
ชีวิตประจาวัน

๑๐๔

ทักษะ
๒. การจาแนก

ทักษะย่อย
๒.๑ การจาแนกบุคคล

พัฒนาการที่คาดหวัง
๒.๑.๑ สามารถจาแนกบุคคลที่
คุ้นเคยได้

๑)
๒)
๓)
๔)

๒.๑.๒ สามารถแยกเพศของบุคคล ๑)
ได้
๒)
๒.๒ การจาแนกเสียง

๒.๒.๑ สามารถบอกหรือแยกแยะ
เสียงบุคคลที่คุ้นเคยได้

๑)
๒)

๒.๒.๒ สามารถบอกหรือแยกแยะ
เสียงต่างๆ ได้

๑)
๒)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้ ส อนนารูป ภาพของเด็กและเพื่ อนมารวมกั น แล้ วให้ ผู้ เรียนหยิบ
รูปภาพตนเองออกมา พร้อมบอกชื่อของตนเอง
ผู้ ส อนน าภาพครอบครั ว ของผู้ เรี ย นแต่ ล ะคนมาน าเสนอและให้
เจ้าของภาพแต่ละครอบครัวแนะนาว่าในภาพมีใครบ้าง
ผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกหยิบภาพครอบครัวของตนจากภาพที่ผู้สอนคละ
กัน
ผู้สอนนารูปบุคคลอื่นมาวางคู่กับรูปบุ คคลในครอบครัวที่กาหนดให้
แล้วให้เด็กบอก/หยิบรูปบุคคลที่คุ้นเคยออกมา เช่น ครู เพื่อน
ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นเรีย นรู้ เกี่ ย วการแยกเพศของบุ ค คล (ชาย-หญิ ง )
พร้อมบอกถึง ลักษณะของเพศชาย เช่น ผู้ชายมีผมสั้น ลักษณะของ
เพศหญิง มีผมยาว ชอบแต่ งหน้า โดยการสอนให้จากการรู้จักเพศ
ของตนเองก่อน จากนั้น เป็นบุคคลรอบข้างในครอบครัว
ผู้สอนให้ผู้เรียนแยกภาพบุคคลหญิง -ชาย เช่น พ่อเป็นผู้ชาย แม่เป็น
ผู้หญิง ตามลาดับ
ผู้สอนนาเทปบันทึกเสียงพ่อ แม่ พี่ น้อง ครู มาเปิดให้ผู้เรียนฟัง
ผู้สอนกาหนดสถานการณ์ให้บุคคลที่คุ้นเคย เช่น ครู พ่อ แม่ เพื่อน
เล่นเกมทายเสียง
ผู้สอนนาวัตถุที่มีเสียงเช่น เครื่องดนตรี (กลอง ฉิ่ง )จากนั้นมาทาให้
เกิดเสียง
ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนทราบด้วย ว่า ตุ้ม ตุ้ม คือเสียงกลอง

๑๐๕

ทักษะ
๒. การจาแนก
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๒ การจาแนกเสียง
(ต่อ)

๒.๓ การจาแนกสิ่งของ

๒.๔ การจาแนกสัตว์
๒.๕ การจาแนกผัก
ผลไม้
๒.๖ การจาแนกสี

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
๓) ผู้สอนนาภาพสัตว์ชนิดต่างๆ ให้ผู้เรียนดูแล้วให้ฟังเสียงร้องของชนิด
ต่างๆ เช่น เป็ด ร้อง ก้าบๆ ผู้สอนให้ผู้เรียนออกเสียงตามเสียงร้อง
ของสัตว์
๔) ผู้ ส อนให้ ผู้ เรีย นแยกแยะระหว่ างเสี ย งสั ต ว์ ที่ ได้ ยิ น โดยการจั บ คู่
ระหว่างภาพสัตว์และเสียงร้องของสัตว์
๒.๓.๑ สามารถจาแนกสิ่งของได้
๑) ผู้ส อนนาวัตถุสิ่ งของที่เป็นของประเภทเดียวกัน เช่น อุปกรณ์ การ
เรียน (ดินสอ ยางลบ) มาวางรวมกันกับสิ่งของอื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์การ
เรียนจากนั้นผู้สอนสาธิตการแยกอุปกรณ์การเรียน (ดินสอ ยางลบ)
ที่เป็นของประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติเอง
๒) ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นแยกสิ่ งของ รูป ภาพที่ เป็ น ประเภทเดี ย วกั น เช่ น
ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของเครื่องใช้ในครัว
๒.๔.๑ สามารถจาแนกสัตว์ได้
ผู้สอนนาสัตว์จาลอง ๒ ชนิดมาวางรวมกัน แล้วให้ผู้เรียนจาแนกสัตว์
ที่แตกต่างออกมา เช่น นาสุนัขมา ๕ ตัว แล้วแมว ๑ ตัว มาวางรวมกัน
แล้วให้นาแมวออกมาจากกอง เป็นต้น
๒.๕.๑ สามารถจาแนกผัก ผลไม้ได้
ผู้สอนนาผัก หรือผลไม้ ๒ ชนิดมาวางรวมกัน แล้วให้ผู้เรียนจาแนก
ผัก หรือผลไม้ ที่แตกต่างออกมา เช่น นาส้ม ๕ ผล แล้วมะม่วง ๑ ผล มา
วางรวมกันแล้วให้นามะม่วงออกมาจากกอง
๒.๖.๑ สามารถจาแนกสีต่างๆ ได้ ๑) ผู้สอนหยิบบล็อกไม้สีแดงพร้อมบอกชื่อสีและวางเรียงไว้ต่อไปหยิบ
บล็อกไม้สีเหลืองพร้อมชื้อหรือบอกชื่อสีวางเรียงไว้ ต่อไป หยิบสีน้า
เงินพร้อมบอกชื่อสี น้าเงิน วางเรียงไว้

๑๐๖

ทักษะ
๒. การจาแนก
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๖ การจาแนกสี (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง

๒.๗ การจาแนกรูป
เรขาคณิต

๒.๗.๑ สามารถจาแนกรูป
เรขาคณิต วงกลม สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยมได้

๒.๘ การจาแนกขนาด

๒.๘.๑ สามารถจาแนกขนาดของ
วัตถุต่าง ๆ ได้

๒.๙ การจาแนกกิจวัตร
ประจาวันได้

๒.๙.๑ สามารถบอกกิจวัตร
ประจาวัน ได้

แนวการจัดกิจกรรม
๒) ผู้สอนปิดกระดาษสี่เหลี่ยมต่าง ๆ ไว้ในห้อง ให้ผู้เรียนชี้หรือบอกสีที่
พบ เริ่มด้วยสีที่ผู้เรียนรู้จักและเพิ่มสีอื่น ๆ ภายหลัง ใช้คาถามที่ช่วย
ให้ผู้เรียนหา คาตอบได้ เช่น “นี่สีแดง หรือสีน้าเงิน”
๓) ผู้ ส อนให้ ผู้ เรีย นหยิ บ สิ่ งของตามค าสั่ งที่ มี สี ก ากั บ ด้ ว ยเช่ น “หยิ บ
ดินสอสีแดงให้ครู” “ขอแก้วน้าสีเขียว” เป็นต้น
ผู้สอนเตรียมรูปเรขาคณิต สามเหลี่ยม วงกลมและสี่เหลี่ยมอย่างละ
๓ ชิ้น แต่ละรูปมีสีแตกต่างกันเช่นวงกลมสีแดง วงกลมสีน้าเงิน วงกลมสี
เหลือง ให้ผู้เรียนรู้จักรูปเมื่อผู้เรียนทาได้ใช้สีต่างกันคละกันไปในแต่ละรูป
เช่น รูปวงกลมสีเหลือง สีน้าเงิน ให้ผู้เรียนแยกรูป
๑) ผู้สอนนาวัตถุที่มีขนาดเล็ก-ใหญ่ เช่น ลูกบอลขนาดใหญ่-เล็ก ลูกเต๋า
ขนาดใหญ่-เล็ก บล็อกไม้ใหญ่-เล็ก มาวางรวมกัน จากนั้นให้ผู้เรียน
แยกวัตถุที่มีขนาดใหญ่ไว้ ๑ กลุ่ ม และแยกวัตถุที่มีขนาดเล็ กไว้ ๑
กลุ่ม เป็นต้น
๒) ผู้ ส อนน าวั ต ถุ ที่ มี ข นาด สั้ น –ยาว เช่ น ดิ น สอขนาดสั้ น -ยาว ไม้
บรรทัดขนาดสั้น -ยาว มาวางรวมกัน จากนั้นให้ผู้เรียนแยกวัตถุที่มี
ขนาดสั้นไว้ ๑ กลุ่ม และแยกวัตถุที่มีขนาดยาวไว้ ๑ กลุ่มเป็นต้น
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องขนาดใหญ่และเล็ก โดยการนาสิ่งของ
๑) ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมทั่วไปในชีวิตประจาวันเวลา
เช้า แล้วให้ผู้เรียนบอกกิจวัตรประจาวันเวลาเช้า เช่น ตอนเช้า ต้อง
แปรงฟัน ล้าง หน้า เป็นต้น

๑๐๗

ทักษะ
๒. การจาแนก
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๙ การจาแนกกิจวัตร
ประจาวันได้ (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๒)
๓)
๔)

๒.๑๐ การจาแนกความ
แตกต่างของอุณหภูมิ

๒.๑๐.๑ สามารถบอกความ
แตกต่างของอุณหภูมิ ร้อน หรือ
เย็น ได้

๑)
๒)
๓)

๓. จัดหมวดหมู่

๓.๑ การจัดหมวดหมู่
บุคคล

๓.๑.๑ สามารถจัดหมวดหมู่บุคคล
ได้

๑)
๒)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมทั่วไปในชีวิตประจาวันเวลา
กลางวัน แล้วให้ผู้เรียนบอกกิจวัตรประจาวันเวลากลางวัน เช่น ตอน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เรียนหนังสือ เป็นต้น
ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมทั่วไปในชีวิตประจาวันเวลา
เย็น แล้วให้ผู้เรียนบอกกิจวัตรประจาวันเวลาเย็น เช่น ตอนเย็น กลับ
บ้าน รับประทานอาหารเย็น อาบน้า ดู ทีวี เป็นต้น
ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมทั่วไปในชีวิตประจาวันเวลา
กลางคืน แล้วให้ผู้เรียนบอกกิจวัตรประจาวันเวลากลางคืน เช่น ตอน
กลางคืน เช่น นอนหลับพักผ่อน เป็นต้น
ผู้สอนให้ผู้เรียนจับแก้วน้าที่ใส่น้าแข็งบอกผู้เรียนว่า “เย็น” สลับให้
ผู้เรียนจับแก้วน้าที่ใส่น้าอุ่นบอกว่า “อุ่น” สลับให้ผู้เรียนจับแก้วน้า
ที่ใส่น้าร้อน บอกว่า “ร้อน”
ผู้ส อนให้ ผู้เรียนบอกได้ว่า “แก้วไหนร้อน กว่ากัน ” “แก้วไหนเย็ น
กว่ากัน”
ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเรื่องดิน ฟ้า อากาศ แสงแดด อธิบายเรื่อง
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในชีวิตประจาวัน
ผู้ ส อนให้ ผู้ เรียนปฏิบั ติ กิจกรรมการจั ดหมวดหมู่ บุ คคล เช่ น เพศ
(หญิง-ชาย) เด็ก-ผู้ใหญ่ ครู-นักเรียน บุคคลในครอบครัว(พ่อ แม่ พี่
น้องปู่ ย่า) ฯลฯ จากรูปภาพ หรือบุคคลในสถานการณ์จริง
ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกและแยกบุคคลที่คุ้นเคยได้

๑๐๘

ทักษะ
๓. จัดหมวดหมู่
(ต่อ)

๔. การจับคู่

ทักษะย่อย
พัฒนาการที่คาดหวัง
๓.๒ การจัดหมวดหมู่สัตว์ ๓.๒.๑ สามารถจัดหมวดหมู่สัตว์
ได้

แนวการจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้การจัดหมวดหมู่ สัตว์ โดยแบ่งเป็น สัตว์ บก
สัตว์น้าปีก จากรูปภาพสัตว์จาลอง และสัตว์จริงจากเทปบันทึกภาพ
สถานการณ์จริง
๒) ผู้สอนนาภาพหรือสัตว์จาลองมารวมกันให้ผู้เรียนจัดหมวดหมู่ เป็น
สัตว์บก เช่น หมู สุนัข เป็นต้น สัตว์น้า เช่น ปลา หอย ปู
๓.๓ การจัดหมวดหมู่
๓.๓.๑ สามารถจัดหมวดหมู่สิ่งของ ๑) ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ ก ารจั ด หมวดหมู่ สิ่ ง ของ โดยแบ่ ง เป็ น
สิ่งของ
เครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องแต่งกาย
ได้
โดยผู้สอนอธิบายและสาธิตการจัดหมวดหมู่ให้ผู้เรียนดู
๒) ผู้สอนนาสิ่งของต่างหมวดหมู่วางรวมกันจากนั้นให้ผู้เรียนแยกสิ่งของ
ให้ เป็น หมวดหมู่เดียวกัน เช่น ผู้ส อนนาดินสอ ยางลบ ไม้บรรทั ด
เสื้อ กระโปรง กางเกงวางรวมกันจากนั้นให้ผู้เรียนแยกสิ่งของเป็น
หมวดหมู่ (ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดเป็นอุปกรณ์ การเรียน) (เสื้ อ
กระโปรง กางเกง เป็นเครื่องแต่งกาย)
๓.๔ การจัดหมวดหมู่ผัก ๓.๔.๑ สามารถจัดหมวดหมู่พืชได้
ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้การจัดหมวดหมู่ ผลไม้ กับผัก โดยแบ่งแยก
ผลไม้
ระหว่างผลไม้กับผัก เช่น กล้วย แตงโม เป็นผลไม้ แตงกวา แครอท
๔.๑ การจับคู่สิ่งของ หรือ ๔.๑.๑ สามารถจับคู่สิ่งของ หรือ
๑) ผู้ ส อนน าวั ต ถุ เ ป็ น สิ่ ง ของและรู ป ภาพชนิ ด เดี ย วกั น ที่ ใ ช้ ใ น
รูปภาพ
ชีวิตประจาวัน เช่น หวี แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ช้อน ส้อม จาน แก้ว
รูปภาพ ที่เหมือนกันได้
น้า จากนั้นสาธิตจับคู่วัตถุกับรูปภาพ ๑ ชนิด โดยนารูปภาพวัตถุ ๑
ชิ้นวางไว้เป็นรูปภาพต้นแบบมาให้

๑๐๙

ทักษะ

ทักษะย่อย
๔.๑ การจับคู่สิ่งของ หรือ
รูปภาพ (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๒)
๔.๑.๒ สามารถจับคู่ สิ่งของ
รูปภาพ ที่สัมพันธ์กันได้

๑)
๒)
๓)

๕. การ
เปรียบเทียบ

๕.๑ การเปรียบเทียบ
จานวน

๕.๑.๑ สามารถเปรียบเทียบ
จานวนได้

๑)

๒)
๓)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้เรียนดู เช่น หวี และรูปภาพหวี ผู้สอนบอกชื่ออธิบายลักษณะ
ของวัตถุ “หวี” และ”รูปภาพหวี” ให้ผู้เรียนเข้าใจ
ผู้สอนเตรียมสิ่งของที่ใช้คู่กัน เช่น ลูกกุญแจกับแม่กุญแจ ถุงเท้ากับ
รองเท้ า ดิน สอกับ กระดาษ ยาสี ฟั นกั บแปรงสี ฟั น จานกับ ช้อ น
เป็นต้น
ผู้สอนเริ่มสาธิตโดยใช้ของที่ใช้คู่กัน ๑ ชนิด ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนจับคู่
โดยบอกหน้าที่ของวัตถุนั้น ต่อเพิ่มเป็น ๒ ชนิด ๓ ชนิด ๔ และ ๕
ชนิดตามลาดับ
ผู้สอนให้ ผู้เรียนฝึกทักษะนี้ ได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตประจาวัน
โดยใช้คาถาม เช่นยาสีฟันใช้คู่กับอะไร ถ้าผู้เรียนบอกไม่ได้ หรือ
หยิบส่งให้ ผู้สอนบอกชื่อและจับคู่ให้ดู ให้ผู้เรียนจับคู่รูปภาพสิ่งของ
ที่ใช้คู่กัน
ผู้ ส อนหยิ บ ลู กปั ด สี แ ดงมาจานวน หนึ่ ง และสี เขีย วมาจานวนมา
จานวนหนึ่ง จากนั้นให้ผู้เรียนจับคู่ลูกปัดสีแดง ๑ เม็ดและสีเขียว ๑
เม็ด จนลูกปัดหมด ถ้าจับคู่ได้หมดพอดีเรียกว่าเท่ากัน ถ้าลูกปัดสีใด
สีหนึ่งเหลือเรียกว่าไม่ เท่ากัน
ผู้สอนให้ จับคู่ลูกปัด ๒ สี ถ้าสีใดเหลือแสดงว่าสีนั้นมีมากกว่าอีกสี
หนึ่งหรือสีหนึ่งมีน้อยกว่าอีกสีหนึ่ง
ผู้ ส อนจั ด วั ต ถุ อ อกเป็ น ๒ กลุ่ ม จ านวนมาก – น้ อ ย ไม่ เท่ ากั น
ให้ผู้เรียนเลือกแล้วบอกว่าจานวนไหนมากกว่าหรือน้อยกว่า

๑๑๐

ทักษะ
๕. การ
เปรียบเทียบ (ต่อ)

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง
๔)

๕.๒ การเปรียบเทียบ
น้าหนัก

๕.๒.๑ สามารถเปรียบเทียบ
น้าหนักของสิ่งของได้

๑)
๒)
๓)

๔)
๕.๓ การเปรียบเทียบ
ขนาด

๕.๓.๑ สามารถเปรียบเทียบขนาด
ของวัตถุที่มีความสั้น ยาว เล็กใหญ่ กว้าง-แคบ ได้

๑)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนสอนจากเหตุการณ์จริงโดยการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน เช่นในขณะเวลาทานข้าว ผู้สอนถามผู้เรียนว่าข้าว
จานนี้ มากกว่าข้าวจานนั้นหนูจะเลือกจานไหน
ผู้สอนนาส้ม ๒ ลูก ขนาดเท่ากันให้ผู้เรียนดู พร้อมอธิบายขนาดของ
ส้มว่ามีขนาดเท่ากัน น้าหนักเท่ากันจากนั้นให้ผู้เรียนจับส้มทั้ง ๒ ลูก
ยกขึ้นพร้อมกัน และบอกกับผู้เรียนว่าส้ม ๒ ลูกมีน้าหนักเท่ากัน
ผู้สอนนาแตงโม ๑ ลูก และส้ม ๑ ลูกให้ผู้เรียนดู พร้อมอธิบายขนาด
ของส้มกับแตงโมมีขนาดไม่เท่ากัน และมีน้าหนักไม่เท่ากัน
ผู้ ส อนใช้ ถุงกระดาษขนาดเท่ ากัน แต่บ รรจุของที่มี น้าหนั กต่ างกั น
เช่น ก้อนหินกับสาลี ให้ผู้เรียนยกถุงก้อนหินและบอกว่า “หนัก”
หลังจากนั้นให้ผู้เรียนยกถุงสาลีแล้วบอกว่า “เบา”ผู้สอนให้ผู้เรียนชี้
ว่า ถุงไหนหนัก ถุงไหนเบา ถ้าชี้ไม่ถูกให้ผู้เรียนลองยกดูใหม่แล้วบอก
ซ้า
ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นบอกน้ าหนั ก หรื อ เบาและให้ ผู้ เ รี ย นลองยก
เปรียบเทียบ เช่น หนังสือนิตยสารกับหนังสือพิมพ์ กระป๋องน้ากับ
ผู้สอนเตรียมวัตถุที่มีความยาวไม่เท่ากัน ๒ ชิ้น ผู้สอนชี้วัตถุที่มีความ
ยาว“อันไหนยาวกว่า” “อันไหนสั้นกว่า” ให้ผู้เรียนเลือกขนาดของ
วัตถุตามที่ผู้สอนกาหนดหากผู้เรียนไม่สามารถเลือกได้ให้ผู้สอนช่วย
จนกว่าผู้เรียนจะสามารถเลือกขนาดได้ถูกต้องผ้าถูบ้าน เป็นต้น

๑๑๑

ทักษะ
ทักษะย่อย
๕. การ
๕.๓ การเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ (ต่อ) ขนาด (ต่อ)

๕.๔ การเปรียบเทียบ
ระยะทาง

พัฒนาการที่คาดหวัง

๕.๔.๑ สามารถบอกและ
เปรียบเทียบระยะทางใกล้-ไกล ได้

แนวการจัดกิจกรรม
๒) ผู้ ส อนเตรีย มวัต ถุ ที่ มีข นาดใหญ่ ไม่ เท่ ากัน ๒ ชิ้น ผู้ ส อนชี้วัต ถุที่ มี
ความยาว“อัน ไหนใหญ่ ก ว่า ” “อั น ไหนเล็ ก กว่า ” ให้ ผู้ เรีย นเลื อ ก
ขนาดของวัตถุตามที่ผู้สอนกาหนดหากผู้เรียนไม่สามารถเลือกได้ให้
ผู้สอนช่วยจนกว่า ผู้เรียนจะสามารถเลือกขนาดได้ถูก
๓) ผู้ ส อนเตรีย มวัต ถุ ที่ มีข นาดใหญ่ ไม่ เท่ ากัน ๒ ชิ้น ผู้ ส อนชี้วัต ถุที่ มี
ความยาว“อัน ไหนใหญ่ ก ว่า ” “อั น ไหนเล็ ก กว่า ” ให้ ผู้ เรีย นเลื อ ก
ขนาดของวัตถุตามที่ผู้สอนกาหนดหากผู้เรียนไม่สามารถเลือกได้ให้
ผู้สอนช่วยจนกว่าผู้เรียนจะสามารถเลือกขนาดได้ถูกต้อง
๑) ผู้สอนนาวัตถุ ๒ ชิ้นวางไว้ ณ ตาแหน่งที่มีระยะทางเท่ากัน พร้อมกับ
อธิบายให้ผู้เรียนทราบว่า วัตถุทั้ง ๒ ชิ้นอยูใ่ นระยะที่เท่ากัน
๒) ผู้สอนนาวัตถุ ๒ ชิ้นวางไว้ ณ ตาแหน่งที่มีระยะทางไม่เท่ากัน พร้อม
กับอธิบายให้ผู้เรียนทราบว่า วัตถุทั้ง ๒ ชิ้นอยู่ในระยะที่ไม่เท่ากัน
ผู้สอนนาวัตถุ ๒ ชิ้น มาวางในระยะไกลตัวและใกล้ตัวผู้ เรียนแล้ ว
อธิบายถึงระยะความใกล้-ไกลระหว่างวัตถุ ๒ ชิ้น จากนั้นกาหนดให้
ผู้เรียนไปหยิบวัตถุที่วางไว้ในระยะใกล้หรือไกลตามสถานการณ์ของ
ผู้สอน
๓) ผู้เรียนบอกและชี้ถึงวัตถุที่สามารถมองเห็นในระยะสายตาตามผู้สอน
กาหนดว่าวัตถุนั้นอยู่ไกลกว่าหรือใกล้กว่ากัน

๑๑๒

ทักษะ
ทักษะย่อย
๕. การ
๕.๕ การเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ (ต่อ) ความสูง

๕.๖ การเปรียบเทียบ
พื้นผิว

๖. การเตรียม
๖.๑ การรู้จักพยัญชนะ
ความพร้อม
สระและวรรณยุกต์
พื้นฐานภาษาไทย

พัฒนาการที่คาดหวัง
๕.๕.๑ สามารถบอกและ
เปรียบเทียบความสูงได้

แนวการจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนนาขวดน้า ๒ ขวด ที่มีความสูงเท่ากันพร้อมอธิบายให้ผู้เรียน
ฟังว่า ขวดน้า ๒ ขวดนี้มีความสูง-ต่าเท่ากัน
๒) ผู้สอนนากล่อง ๒ ใบที่มีความสู งต่างกัน มาอธิบายให้ผู้เรียนฟังว่า
กล่องทัง้ สองใบมีความสูง-ต่าไม่เท่ากัน
๓) ผู้สอนนาวัตถุ ๒ ชิ้น ที่มีความสูงที่แตกต่างกัน มาเปรียบเทียบความ
สูงให้นักเรียนดู เช่น ขวดน้า สูงกว่า แก้วน้า
๔) ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบความสูง-ต่าของวัตถุด้วยตัวเอง เช่น เสาไฟฟ้า
สูงกว่าหลักกิโล
๕.๖.๑ สามารถเปรียบเทียบพื้นผิว ๑) ผู้สอนนาวัตถุที่มีพื้นผิวสัมผัสแตกต่างกัน เช่น ผิวขรุขระ ผิวเรียบ ผิว
นุ่ม ผิวแข็ง มาให้ผู้เรียนสัมผัส และอธิบาย ถึงผิวที่ผู้เรียนสัมผัส
ได้
๒) ผู้สอนเปรียบเทียบความแตกต่างพื้นผิวให้ผู้เรียนเข้าใจจากนั้นผู้เรียน
เลือกวัตถุที่มีพื้นผิวตามที่ผู้สอนกาหนด
๓) ผู้สอนนาวัตถุหลายชนิด เนื่องจากวัตถุแต่ละชนิดมีความแข็ง นิ่ม ไม่
เหมือนกัน ขณะสอนควรรอให้ผู้เรียนได้สัมผัสลูบคลาวัตถุจนพอใจ
แล้วจึงออกคาสั่งให้หยิบ ของแข็ง หรือนิ่มใส่กล่อง
๖.๑.๑ สามารถบอกพยัญชนะได้
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนชี้บอกรูปภาพและพยัญชนะไทยจากภาพ ครั้งละ ๕
ตัวโดยจัดกลุ่มตามลักษณะความยากง่าย จนผู้เรียนจาได้ เป็นต้น
๒) เมื่ อ ผู้ เรี ย นจ าได้ แ ล้ ว ให้ ผู้ เรี ย นเรี ย งล าดั บ พยั ญ ชนะตามล าดั บ
พยัญชนะไทย ครั้งละ ๕ ตัว เช่น ก ข ค ฆ ง เป็นต้น
๓) ให้ ผู้ เรียนจาแนกพยัญ ชนะที่มีลั กษณะคล้ ายกัน เช่น ก ถ ภ พ ผ
เป็นต้น

๑๑๓

ทักษะ
ทักษะย่อย
๖. การเตรียม
๖.๑ การรู้จักพยัญชนะ
ความพร้อม
สระและวรรณยุกต์ (ต่อ)
พื้นฐานภาษาไทย
(ต่อ)

๗. การเตรียม
ความพร้อมด้าน
การอ่าน

๗.๑ การเตรียมความ
พร้อมด้านการอ่าน

พัฒนาการที่คาดหวัง
๖.๑.๒ สามารถบอกสระได้

แนวการจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้และชี้บอกสระไทย ครั้งละ ๒ ตัว เช่น อะ-อา
อิ-อี
๒) ให้ผู้เรียนจาแนกเสียงสั้น เสียงยาว(เสียงสั้นเช่น อะ อุ อิ) (เสียงยาว
เช่น อา อู อี
๖.๑.๓ สามารถบอกวรรณยุกต์ไทย
ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้และชี้บอกวรรณยุกต์ไทย เอก โท ตรี จัตวา
ได้
๗.๑.๑ สามารถกวาดสายตาจาก
๑) ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนกวาดสายตาจากซ้ายไปขวา โดยนาของเล่นมาวาง
ซ้ายไปขวา และบนลงล่างได้
จากซ้ายไปขวา เช่น ลากรถไขลานจากซ้ายไปขวา แล้วให้ผู้เรียนมอง
ตาม
๒) ผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นกวาดสายตาจากซ้ า ยไปขวา โดยฝึ ก จาก
แบบฝึกหัด เช่น ให้เด็กหารูปภาพที่ผู้สอนกาหนด โดยเริ่มจากการ
มองรูปภาพทางด้านซ้ายมือ แล้วค่อยเปิดรูปภาพด้านขวามือทีละ
รูปภาพ
๓) ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนกวาดสายตาจากบนลงล่าง โดยนาของเล่นมาวาง
ข้างบนลงล่าง เช่น ลากรถไขลานจากบนลงล่าง แล้วให้ผู้เรี ยนมอง
ตามผู้ ส อนฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นกวาดสายตาจากบนลงล่ า ง โดยฝึ ก จาก
แบบฝึกหั ด เช่น ให้ ผู้เรียนหารูปภาพที่ผู้สอนกาหนด โดยเริ่มจาก
การมองรูป ภาพทางด้ านบน แล้ ว ค่ อ ยเปิ ด รู ป ภาพด้ านล่ า งที ล ะ
รูปภาพ

๑๑๔

ทักษะ
๘ การอ่าน

๙. การเตรียม
ความพร้อมด้าน
การเขียน

ทักษะย่อย
๘.๑ การอ่านออกเสียง
พยัญชนะ สระและ
วรรณยุกต์

๙.๑ การเตรียมความ
พร้อมการเขียน

พัฒนาการที่คาดหวัง
๘.๑.๑ สามารถอ่านออกเสียง
พยัญชนะได้

๑)
๒)

๘.๑.๒ สามารถอ่านออกเสียงสระ
ได้

๑)

๘.๑.๓ สามารถอ่านออกเสียง
วรรณยุกต์ได้

๑)

๙.๑.๑ สามารถจับดินสอได้ถูกต้อง

๑)
๒)

๒)

๒)

๓)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้ส อนให้ ผู้ เรียนอ่านออกเสี ยงพยัญ ชนะไทย ครั้งละ ๕ ตัว เช่น
ครั้งที่ ๑ ก.ไก่ ข.ไข่ ตามผู้สอน หรือเทปบันทึกภาพหรือเสียง
ตามสถานการณ์ที่จัด
ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะด้วยตั วเองจากภาพหรือ
พยัญชนะที่กาหนด
ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นอ่ า นออกเสี ย งสระไทยตามผู้ ส อน หรื อ เทป
บันทึกภาพหรือเสียงตามสถานการณ์ที่จัด
ผู้ ส อนให้ ผู้ เรียนฝึ กอ่านออกเสี ยงสระ ด้ว ยตัว เองจากภาพสระที่
กาหนด
ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ไทย เอก โท ตรี จัตวา ตาม
ผู้สอน หรือเทปบันทึกภาพหรือเสียงตามสถานการณ์ที่จัด
ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ด้วยตัวเองจากภาพหรือ
วรรณยุกต์ที่กาหนด
ผู้สอนสาธิตการจับดินสอ ให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม
ผู้สอนจับมือผู้เรียนจับดินสอ หรือสีเทียน ในท่าที่ถูกต้องโดยผู้เรียน
ถือดินสอด้วยสามนิ้ว คือ นิ้วหัวแม่มือ นิ้วกลาง และนิ้วชี้ ดินสอจะ
อยู่บนข้อนิ้วกลางขณะที่จะถูกบีบอยู่ระหว่า งนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
นิ้วก้อยและ นิ้วนางจะวางพักอยู่บนโต๊ะ
ผู้สอนจับมือผู้เรียนให้จับดินสอให้ถูกต้อง

๑๑๕

ทักษะ
๙. การเตรียม
ความพร้อมด้าน
การเขียน (ต่อ)

๑๐. การเขียน

ทักษะย่อย
๙.๑ การเตรียมความ
พร้อมการเขียน (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๙.๑.๒ สามารถลากเส้นอิสระได้

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้ส อนให้ ผู้เรียนใช้นิ้วมือลากเส้น อิส ระ เช่น การลากเส้ นอิสระใน
กระบะทราย การใช้นิ้วมือจุ่มสีแล้วลากลงในกระดาษ
๙.๑.๓ สามารถลากเส้นพื้นฐาน ๑๓ ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้นิ้วมือลากเส้นพื้นฐาน ๑๓ เส้น ตามร่อง เช่น ร่อง
ทราย ร่องกระดาษ
เส้น ได้
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้นิ้วมือเขียนบนเส้นพื้นฐาน ๑๓ เส้น
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกการเขียนเส้นพื้นฐาน ๑๓ เส้นตามรอย ประ
๔) ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนทับบนเส้นพื้นฐาน ๑๓ เส้น
๕) ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนเส้นพื้นฐาน ๑๓ เส้น ตามแบบ
๙.๑.๔ สามารถลากเส้นรูป
๑) ผู้ส อนให้ ผู้ เรียนใช้นิ้ว มือลากเส้ นรูปเรขาคณิ ต ตามร่อง เช่น ร่อง
ทราย ร่องกระดาษ เป็นต้น
เรขาคณิตได้
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้นิ้วมือเขียนบนเส้นรูปเรขาคณิต
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกการเขียนเส้นรูปเรขาคณิต ตามรอย ประ
๔) ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนทับบนเส้นรูปเรขาคณิต
๕) ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนเส้นรูปเรขาคณิต ตามแบบ
๑๐.๑ การเขียนพยัญชนะ ๑๐.๑.๑ สามารถเขียนพยัญชนะ
๑) ผู้ ส อนให้ ผู้ เรียนใช้นิ้ ว มื อ เขี ย น พยั ญ ชนะไทย ตามร่อ ง เช่ น ร่อ ง
สระและวรรณยุกต์
ทราย ร่องกระดาษ
ไทยได้
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้นิ้วมือเขียนบน พยัญชนะไทย
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกการเขียนพยัญชนะไทยตามรอย ประ
๔) ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนทับบนพยัญชนะไทย
๕) ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนพยัญชนะไทยตามแบบ

๑๑๖

ทักษะ
๑๐. การเขียน
(ต่อ)

ทักษะย่อย
พัฒนาการที่คาดหวัง
๑๐.๑ การเขียนพยัญชนะ ๑๐.๑.๒ สามารถเขียนสระ ได้
สระและวรรณยุกต์ (ต่อ)

๑๐.๑.๓ สามารถเขียนวรรณยุกต์
ได้

๑๑. การนับ

๑๑.๑ การนับ

๑๑.๑.๑ สามารถนับจานวน ๑-๓
ได้

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๑)
๒)
๓)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้ ส อนให้ ผู้ เรียนใช้ นิ้ว มือ เขียน สระตามร่อง เช่น ร่องทราย ร่อ ง
กระดาษ
ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้นิ้วมือเขียนบน สระ
ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกการเขียนสระตามรอย ประ
ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนทับบนสระ
ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสระตามแบบ
ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้นิ้วมื อเขียน วรรณยุกต์ ตามร่อง เช่น ร่องทราย
ร่องกระดาษ เป็นต้น
ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้นิ้วมือเขียนบนวรรณยุกต์
ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกการเขียนวรรณยุกต์ ตามรอย ประ
ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนทับบนวรรณยุกต์
ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนวรรณยุกต์ ตามแบบ
ผู้สอนให้ผู้เรียนนับเลขโดยใช้นิ้วมือจานวน ๑-๓
ผู้สอนให้ผู้เรียนนับเลขโดยใช้วัตถุสิ่งของจานวน ๑-๓ เช่น ผู้สอน นา
ลูกบอลจานวน ๓ ลูกแล้วนาให้ผู้เรียนดูทีละ ๑ ลูก พร้อมนับ ๑ ไป
ด้วย จนครบ ๓ ลูก จากนั้นทดลองให้นักเรียนนับเอง เป็นต้น
ผู้สอนให้ผู้เรียนนับเลขตามจานวนนับจานวน ๑-๓

๑๑๗

ทักษะ
ทักษะย่อย
๑๑. การนับ (ต่อ) ๑๑.๑ การนับ (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๑๑.๑.๒ สามารถนับจานวน ๑-๕
ได้

๑)
๒)

๓)
๑๑.๑.๓ สามารถนับจานวน ๑-๑๐ ๑)
๒)
ได้

๑๑.๒ ค่าของจานวนนับ

๑๑.๒.๑ สามารถบอกค่าของ
จานวนนับ ๑-๑๐ ได้

๓)
๑)
๒)
๓)
๔)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนให้ผู้เรียนนับเลขโดยใช้นิ้วมือจานวน ๑-๕
ผู้สอนให้ผู้เรียนนับเลขโดยใช้วัตถุสิ่งของจานวน ๑-๕ เช่น ผู้สอน นา
ลูกเต๋าจานวน ๕ ลูกแล้วนาให้ผู้เรียนดูทีละ ๑ ลูก พร้อมนับ ๑ ไปด้วย
จนครบ ๕ ลูก จากนั้นทดลองให้นักเรียนนับเอง
ผู้สอนให้ผู้เรียนนับเลขตามจานวนนับจานวน ๑-๕
ผู้สอนให้ผู้เรียนนับเลขโดยใช้นิ้วมือจานวน ๑-๑๐
ผูส้ อนให้ผู้เรียนนับเลขโดยใช้วัตถุสิ่งของจานวน ๑-๑๐ เช่น ผู้สอน นา
ลูกปัดจานวน ๑๐ ลูกแล้วนาให้ผู้เรียนดูทีละ ๑ ลูก พร้อมนับ ๑ ไป
ด้วย จนครบ ๑๐ ลูก จากนั้นทดลองให้นักเรียนนับเอง
ผู้สอนให้ผู้เรียนนับเลขตามจานวนนับจานวน ๑-๑๐
ผู้สอนให้ผู้เรียนนับสิ่งของที่ผู้สอนเตรียมไว้ จากนั้นให้นักเรียนบอกค่า
ของสิ่ ง ของนั้ น เช่ น ผู้ เรีย นนั บ ดิ น สอ จ านวน ๕ แท่ ง ผู้ เรีย นหยิ บ
ตัวเลข ๕ ได้ตรงกับจานวนนั้น
ผู้สอนให้ผู้เรียนนับสิ่งของ รูปภาพ จานวน ๑-๓ จากนั้นให้ผู้เรียนหยิบ
ตัวเลขให้ตรงกับจานวนนั้น เช่น นับลูกบอล ๓ ลูก ให้ผู้เรียนหยิบ เลข
๓
ผู้สอนให้ผู้เรียนนับสิ่งของ รูปภาพ จานวน ๑-๕ จากนั้นให้ผู้เรียนหยิบ
ตัวเลขให้ตรงกับจานวนนั้น เช่น นับลูกเต๋า ๕ ลูก ให้ผู้เรียนหยิบ เลข
๕
ผู้สอนให้ผู้เรียนนับสิ่งของ รูปภาพ จานวน ๑-๑๐ จากนั้นให้ผู้เรียน
หยิบตัวเลขให้ตรงกับจานวนนั้น เช่น นับลูกบอล ๗ ลูก ให้ผู้เรียนหยิบ
เลข ๗

๑๑๘

ทักษะ
ทักษะย่อย
พัฒนาการที่คาดหวัง
๑๑. การนับ (ต่อ) ๑๑.๓ การนับเพิ่มและการ ๑๑.๓.๑ สามารถนับเพิ่มทีละ ๑
นับลด
ไม่เกิน ๑๐ ได้

๑)

๒)
๑๑.๓.๒ สามารถนับลดทีละ ๑
ตั้งแต่ ๑๐ ลงมาได้

๑)

๒)
๑๒. การอ่าน
สัญลักษณ์ตัวเลข

๑๒.๑ อ่านสัญลักษณ์
ตัวเลข

๑๒.๑.๑ สามารถอ่านสัญลักษณ์
ตัวเลข ๑-๑๐ ได้

๓)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้สอนให้ผู้เรียนนับลูกปัด จานวน ๕ ลูก ที่ละ ๑ ลูกใส่กล่อง โดยครู
กาหนดให้ผู้เรียนนับเพิ่มที่ละ ๑ เช่น เมื่อผู้เรียนนับลูกที่ ๑ แล้วให้
ผู้เรียนหยุด จากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนนับเพิ่มอีก ๑ ลูก ผู้เรียนจะนับ
ต่อจากลูกที่ ๑ เป็น ๒ ทาเช่นนี้จนครบ ๕ ลูก
ผู้สอนเปลี่ยนสิ่งของ และจานวนเพิ่มขึ้น แต่ไม่เกิน ๑๐ ให้ผู้เรียนนับ
เพิ่มที่ละ ๑
ผู้ส อนนาลู กปัด ๑๐ เม็ดใส่ ภ าชนะแล้ วสาธิตหยิบลู กปัด ออกจาก
ภาชนะครั้งละ ๑ เม็ดจนกระทั่งครบ ๑๐ เม็ด ให้ผู้เรียนดูพร้อมบอก
ให้ ผู้เรียนดูว่าลูกปัดที่เหลือในภาชนะ มี ๙ เม็ด จากนั้นให้ ผู้เรียน
หยิบลูกปัดออกจากภาชนะ๑ เม็ด และให้ผู้เรียนนับลูกปัดที่เหลือ
ผู้เรียนหยิบลูกปัดออกจากภาชนะครั้งละ ๑ เม็ด จนครบ ๑๐ เม็ด
ตามแบบผู้สอน
ผู้เรียนหยิบลูกปัดออกจากภาชนะครั้งละ ๑ เม็ดจนครบ ๑๐ เม็ด
ผู้สอนให้ผู้เรียนดูรูปภาพสัญลักษณ์ พร้อมกับให้นับและบอก
สัญลักษณ์ตัวเลข
ผู้สอนให้ผู้เรียนยกนิ้วมือตามจานวนที่บอก ๑-๓ , ๑-๕ , ๑-๑๐
ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านตัวเลข ๑-๓ , ๑-๕ , ๑-๑๐ ตามลาดับ
ผู้สอนให้ผู้เรียนนับจานวน ๑-๑๐ แบบท่องจาตามผู้สอนโดยแบ่ง ๑๓ , ๑-๕ , ๑-๑๐ ตามลาดับ
ผู้สอนให้ผู้เรียนนับภาพหรือสิ่งของเรียงเป็นแถวตามลาดับ ๑-๓ , ๑๕ , ๑-๑๐ ด้วยตนเอง

๑๑๙

ทักษะ
๑๒. การอ่าน
สัญลักษณ์ตัวเลข
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๑๒.๑ อ่านสัญลักษณ์
ตัวเลข (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง

๑๓. การเขียน
ตัวเลข

๑๓.๑ การเขียนตัวเลข

๑๓.๑.๑ สามารถเขียนตัวเลข ๑๑๐ ได้

๑๔. ความเข้าใจ ๑๔.๑ การเข้าใจ และ
และการแก้ปัญหา แก้ไขปัญหา

๑๔.๑.๑ สามารถแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจาวันอย่างง่ายๆได้
๑๔.๑.๒ สามารถใช้เงินในการซื้อ
ขายได้

แนวการจัดกิจกรรม
๖) ผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกบัตรตัวเลขระหว่าง ๑-๓ , ๑-๕ , ๑-๑๐
๗) ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่ภาพหรือสิ่งของที่มีจานวนตรงกับตัวเลข ๑-๓ ,
๑-๕ ,๑-๑๐
๘) ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกจานวนวัตถุแต่ละกลุ่มที่มีจานวนระหว่าง ๑-๓ ,
๑-๕ , ๑-๑๐
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้นิ้วมือลากตัวเลข ๑-๑๐ ตามร่อง เช่น ร่องทราย
ร่องกระดาษ เป็นต้น
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้นิ้วมือเขียนบนตัวเลข ๑-๑๐
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนทับบนตัวเลข ๑-๑๐
๔) ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนตัวเลข ๑-๑๐ ในอากาศ
๕) ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนตัวเลข ๑-๑๐ ในอากาศ
ผู้สอนแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับชีวิตประจาวันและแก้ไขปัญหา
ต่างๆอย่างง่ายได้ เช่น ถ้าผู้เรียนปวดปัสสาวะจะต้องไปเข้าห้องน้าเป็นต้น
ถ้าเห็นก๊อกน้าเปิดน้าทิ้งไว้ให้ผู้เรียนหมุนปิดก๊อกน้า ถ้าเห็นน้าหกบนโต๊ะ
ให้หาผ้ามาเช็ดโต๊ะ
๑) ผู้ ส อนน าเหรีย ญ ๑ บาท เหรีย ญ ๕ บาท เหรีย ญ ๑๐ บาท ให้
ผู้เรียนดู พร้อมบอกค่าของเงิน เช่น นี่คือ เหรียญ ๑ บาท เหรียญ ๕
บาท เหรียญ ๑๐ บาทจากนั้นเปรียบเทียบค่าเงินให้นักเรียนดู เช่น
เหรียญ ๕ บาท มีเหรียญ ๑ บาท ๕ เหรียญ

๑๒๐

ทักษะ
ทักษะย่อย
๑๔. ความเข้าใจ ๑๔.๑ การเข้าใจ และ
และการแก้ปัญหา แก้ไขปัญหา (ต่อ)
(ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง
๒)
๓)
๔)
๕)

แนวการจัดกิจกรรม
ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นหยิ บ จ านวนเงิ น ตามค่ า ที่ ผู้ ส อนบอก เช่ น หยิ บ
เหรียญ ๑ บาท
ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นหยิ บ จ านวนเงิ น ตามค่ า ที่ ผู้ ส อนบอก เช่ น หยิ บ
เหรียญ ๑ บาท เป็นต้น จากนั้นให้หยิบ ๒ เหรียญเปรียบเทียบค่า
เท่ากัน มากกว่า-น้อยกว่า
ผู้สอนจัดสถานการณ์การซื้อ ขายของในห้องเรียนด้วยราคาของไม่
เกิน ๑๐0 บาท จากนั้นให้ผู้เรียนซื้อของที่ผู้สอนเตรียมไว้ในราคาชิ้น
ละ ๑ บาท โดยให้
ผู้เรียนหยิบเหรียญ ๑ บาทมาจ่าย จากนั้นผู้สอนเปลี่ยนสถานการณ์
ราคาของเป็น ๒ บาท ไปจนถึงราคา ๑๐ บาท

กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะควำมพิกำรหรือทักษะจำเป็นอื่นๆ
กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะควำมพิกำรหรือทักษะจำเป็นอื่นๆ หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะหรือ
ทักษะจาเป็นอื่นๆ แต่ละประเภทความพิการ ครอบคลุม ๔ ประเภท ได้แก่ ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ทักษะจาเป็นเฉพาะ
สาหรับ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทักษะจาเป็นสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และทักษะจาเป็นเฉพ าะ
สาหรับเด็กออทิสติก มีรายละเอียดดังนี้
- กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น
- กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน
- กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ
- กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หรือกำรเคลื่อนไหว หรือสุขภำพ
- กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ
- กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงพฤติกรรม หรืออำรมณ์
- กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับบุคคลออทิสติก
- กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับบุคคลพิกำรซ้อน

๑๒๒

กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น
๑. คำอธิบำยรำยกลุ่มทักษะ
กลุ่ มทั กษะจ าเป็ น เฉพาะเด็กที่ มีค วามบกพร่องทางการเห็ น เป็ นการพั ฒ นาเกี่ยวกับ การใช้ป ระสาทสั มผั ส ทางการเห็ น ที่ เหลื ออยู่ การสร้าง
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว การเดินทางของคนตาบอด การฝึกประสาทสัมผัส การเคลื่อนที่ของมือ การเตรียมความพร้อมการเขียนอักษร
เบรลล์ การอ่านอักษรเบรลล์ไทย การเขียนอักษรเบรลล์ไทย และการใช้ลูกคิด
โดยใช้กระบวนการ การปฏิบัติจริง การสาธิต การวิเคราะห์ งาน และการบูรณาการ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากผู้มีความชานาญเฉพาะด้าน
มีทีมสหวิทยาการ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว เล่นและทากิจกร รมร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ การคิดแก้ปัญหา ดารงชีวิตประจาวันได้อย่างอิสระและมีความสุข

๒. วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำกลุ่มทักษะเฉพำะด้ำน
๑) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
๒) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และดารงชีวิตประจาวันได้อย่างอิสระ
๓) เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาระดับสูงขึ้น

๑๒๓

๓. แนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น
กลุม่ ทักษะกำรใช้สำยตำสำหรับบุคคลสำยตำเลือนรำง
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การใช้ประสาท ๑.๑ การรับรู้สิ่งที่เห็น
สัมผัสทางการเห็น
ที่เหลืออยู่

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
แนวกำรจัดกิจกรรม
๑.๑.๑ สามารถมองหาวัตถุที่อยู่
๑) ผู้สอนฉายไฟฉายชี้ไปที่ตาของผู้เรียนในทิศทางต่างๆ แล้วให้ผู้เรียนชี้
ข้างหน้า เมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือ
ว่าแสงมาจากทิศทางใด
มีเสียงได้
๒) ผู้ ส อนเขย่ ากระดิ่ งหรือ วัต ถุ ที่ มี เสี ย งแล้ ว ให้ ผู้ เรีย นหั น หน้ าไปตาม
ทิศทางของเสียง และให้ผู้เรียนเอื้อมมือออกไปคว้า
๓) ผู้สอนใช้สิ่งของที่มีขนาดและสีที่แตกต่าง หลากหลาย มีความตัดกัน
ของสี กั บพื้ น โต๊ะที่ วางแล้ วให้ ผู้ เรียนเลื อ กหยิบ สิ่ งของตามที่ ผู้ ส อน
กาหนด โดยไม่ใช้มือควานหา
๑.๒ การควบคุมการ
๑.๒.๑ สามารถมองตามวัตถุที่
๑) ผู้สอนกลิ้งลูกบอลไปตามพื้น และให้ผู้เรียนมองตามลูกบอลที่มีสีสัน
เคลื่อนไหวของตาโดยการ เคลื่อนที่ในทิศทางต่างๆ ได้
สดใสตัดกันกับพื้นที่ กลิ้งไปตามพื้นแล้วให้ไปหยิบมาให้ผู้สอน
มองตามวัตถุที่เคลื่อนที่
๒) ผู้สอนใช้กระดาษทาเป็นราง ที่มีความเอียงหลายระดับ เป็นรางแบบ
(Tracking)
เปิด ให้ ผู้เรียนวางลูกปิงปอง หรือลูกบอล แล้ วปล่อยให้กลิ้งลงมา
ตามราง และให้ผู้เรียนมองตามวัตถุหรือชี้ตามวัตถุที่กลิ้งในราง
๑.๓ การควบคุมการ
๑.๓.๑ สามารถบอกหรือชี้ตาแหน่ง ๑) ผู้สอนใช้สิ่งของที่มีขนาดและสีที่แตกต่าง หลากหลาย มีความตัดกัน
เคลื่อนไหวของตาโดยการ ของวัตถุหรือภาพในตาแหน่งต่างๆ
กับของสีกับพื้นโต๊ะ วางบนตาแหน่งต่างๆของโต๊ะและให้ผู้เรียนกวาด
กวาดสายตา (Scanning) ได้
สายตาสารวจสิ่งของบนโต๊ะว่ามีอะไรบ้างและอยู่ที่ส่วนไหนของโต๊ะ
๒) ผู้สอนวางหมุดสีต่างๆ บนกระดานแม่เหล็กสีขาว ให้ผู้เรียนใช้สีเมจิก
โยงเส้นไปตามตาแหน่งของหมุดที่กาหนดให้

๑๒๔

ทักษะ
๑. การใช้ประสาท
สัมผัสทางการเห็น
ทีเ่ หลืออยู่ (ต่อ)

ทักษะย่อย

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๓)
๔)

๑.๔ การจาแนกวัตถุ
สิ่งของ หรือภาพ

๑.๔.๑ สามารถจาแนกวัตถุสิ่งของ ๑)
หรือภาพจากการมองได้
๒)

๑.๕ การจาแนกสีหน้า
ท่าทาง
๑.๖ การรับรู้ และบอก
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่
เห็น

๑.๕.๑ สามารถบอกกิริยาท่าทาง
จากสิ่งที่เห็นได้
๑.๖.๑ สามารถบอกรายละเอียด
จากสิ่งที่เห็นได้

๓)
๔)
๑)
๒)
๑)
๒)

แนวกำรจัดกิจกรรม
ผู้สอนวางสิ่งของต่างๆในห้องที่ตาแหน่งต่างๆ ที่ชัดเจน จากนั้นให้
ผู้เรียนเข้ามาในห้องและกวาดสายตามองหาสิ่งที่ผู้สอนกาหนด
ผู้สอนนาแผ่นภาพที่มีภาพวัตถุหรือสิ่งของต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนดู และ
ให้ผู้เรียนมองภาพและบอกหรือชี้ตาแหน่งวัตถุหรือภาพที่ผู้สอนถาม
ผู้ ส อนวางวัต ถุบ นโต๊ ะ ชนิ ดเดียวกัน ประมาณ ๓-๕ ชิ้น โดยให้ วัต ถุ
๑ ชิ้นมีความแตกต่างไปจากที่มีอยู่ แล้วให้ผู้เรียนบอกว่า วัตถุชิ้นใดมี
ความแตกต่างจากพวกโดยไม่ใช้มือสัมผัส
ฝึกผู้เรียนจับคู่ภาพเหมือนหรือภาพที่แตกต่างกันโดยการมองอย่าง
เดียว
ผู้สอนให้ผู้เรียนมองของจริงแล้วให้เลือกภาพที่ตรงกับสิ่งที่มองเห็น
ผู้สอนให้ผู้เรียนบรรยายภาพอย่างหยาบๆ จากสิ่งที่เห็น
ผู้สอนทาสีหน้า ท่าทางแบบต่างๆ แล้วให้ผู้เรียนทาตามแบบ
ผู้สอนให้ผู้เรียนดูภาพแล้วบรรยายท่าทางจากภาพที่เห็น
ผู้ส อนกาหนดวัตถุของจริงหลายๆอย่างให้ ผู้ เรียนมองวัตถุของจริง
แต่ละอย่างแล้วบอกรายละเอียดของสิ่งที่เห็น
ผู้สอนให้ผู้เรียนมองดูภาพและให้บอกรายละเอียดเท่าที่มองเห็น

๑๒๕

กลุม่ ทักษะกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยกับสภำพแวดล้อมและกำรเคลื่อนไหว(O&M)
ทักษะ
๑. การสร้าง
ความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อม
และการ
เคลื่อนไหว

ทักษะย่อย
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
แนวกำรจัดกิจกรรม
๑.๑ การใช้ประสาทสัมผัส ๑.๑.๑ สามารถใช้ประสาทสัมผัส ๑) ฝึกการแยกความแตกต่างของเสียงชนิดต่างๆ โดยใช้ของที่มีเสียงเขย่า
ทางการได้ยิน
ทาง การได้ยินในสภาพแวดล้อมได้
ให้ผู้เรียนฟังแล้วให้ผู้เรียนบอกว่าเป็นเสียงของอะไร เช่น กระดิ่ง วิทยุ
กลอง กรับ ปรบมือ
๒) ฝึ ก การแยกความแตกต่ า งของเสี ย งชนิ ด ต่ า งๆ โดยใช้ วิ ท ยุ เทป
หนังสือเสียง เปิดให้ผู้เรียนฟังแล้วให้ แยกแยะเสียง สังเกต จาเสียง
เช่น เสียงน้าตก (เสียงธรรมชาติต่างๆ) เช่น เสียงร้องของสัตว์ เช่น
เป็ด เป็นต้น
๓) ผู้ สอนเคาะไม้ หรือท่ อนเหล็ กตามตาแหน่ งต่ างๆแล้ วให้ ผู้ เรียนชี้ ไปยั ง
ตาแหน่งนั้น
๔) ผู้เรียนบอกจังหวะ ช้า - เร็ว, ดัง-เบา เสียงสูง-ต่า โดยการเคาะวัตถุ
อุป กรณ์ เช่น กลอง การเปิ ดเพลงให้ มี จังหวะช้าเร็ว และให้ ผู้ เรีย น
ปรบมือหรือเคาะตามเสียงที่ได้ยิน
๕) ฝึกผู้เรียนนอนบนพื้นวัตถุต่างกันแล้วเคลื่อนไหว ให้ ผู้เรียนฟังเสียง
เช่ น หนั งสื อ พิ ม พ์ ถุ งพลาสติ ก ผ้ า กระสอบ กระดาษทราย พรม
เป็นต้น
๑.๒ การใช้ประสาทสัมผัส ๑.๒.๑ สามารถใช้ประสาทสัมผัส ๑) ฝึ กผู้ เรียนใช้แป้งทาตัว ผู้ ส อนบอกผู้ เรียนว่า กลิ่ น นั้น คือกลิ่ นอะไร
ทางการดมกลิ่น
ทาง การดมกลิ่นในสภาพแวดล้อม
และให้ผู้เรียนได้สัมผัสและดมแป้งทาตัวที่แขนหรือมือตนเอง
ได้
๒) ฝึ กให้ ผู้ เรียนรู้จัก น้านม โดยผู้ ส อนหยดน้ านมลงบนฝ่ ามือผู้ เรีย น
เล็กน้อยในระยะการดื่มนมครั้งแรก แล้วให้ผู้เรียนดมกลิ่น แล้วบอก

๑๒๖

ทักษะ

ทักษะย่อย

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

๑. การสร้าง
ความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อม
และการ
เคลื่อนไหว (ต่อ)

๑.๓ การใช้ประสาทสัมผัส ๑.๓.๑ สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ทางการชิมรส
ทาง การชิมรสอาหารได้

๑.๔ การใช้ประสาทสัมผัส ๑.๔.๑ สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ทางผิวกาย
ทางผิวกายในสภาพแวดล้อมได้

แนวกำรจัดกิจกรรม

๓) ผู้เรียนว่าสิ่งนี้คือน้านม
๔) ฝึกผู้เรียนให้รับรู้กลิ่นของพ่อและแม่ เช่น ในขณะที่แม่อุ้มลูกเพื่อให้
นมให้แม่พูดกับลูกอยู่เสมอแสดงตนว่าตนเป็นใคร เพื่อให้ผู้เรียนรับรู้
ความรู้สึก ความอบอุ่น และจดจากลิ่นของแม่ ในกรณีของพ่อให้อุ้ม
กอดแล้วพูดคุยแสดงตนกับลูกเพื่อให้เกิดการรับรู้กลิ่นของพ่อ
๕) ฝึกผู้เรียนดมกลิ่นสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม อาหารผลไม้ และ
ดอกไม้ชนิดต่างๆ ที่พบในชีวิตประจาวันโดยผู้ฝึกอธิบายถึงลักษณะ
ของกลิ่นนั้นๆ
๑) ผู้สอนนาอาหารแต่ละชนิด เช่น เกลือ น้าตาล มะนาว ขนมที่มีรสเผ็ด
เล็กน้อย มาให้ผู้เรียนลองชิมและบอกรสชาติของอาหารแต่ละชนิด
๒) ผู้สอนบอกรสชาติของอาหารให้ผู้เรียนพูดตามทีละอย่าง
๓) ผู้สอนนาอาหารที่มีรสต่างกันมาให้ผู้เรียนชิม เช่น เค็ม เปรี้ยว หวาน จืด
เป็นต้น
๔) ผู้เรียนชิมอาหารที่ทามาจากเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และบอกว่าอาหารแต่
ละอย่างมีรสชาติอย่างไร
๑) ให้ผู้เรียนฝึกนวดกระตุ้นสัมผัสด้วย แป้งฝุ่น โลชั่น น้ามันพืช ๑๐๐%
อุปกรณ์นวดระบบสั่น ฯลฯ
๒) ผู้เรียนฝึกใช้มือสารวจสิ่งของต่างๆที่มีพื้นผิวที่แตกต่างกัน
๓) ผู้เรียนฝึกสารวจสิ่งของต่างๆที่มีหลายๆขนาดด้วยการสัมผัส
๔) ผู้ ส อนน าผู้ เรี ย นไปส ารวจสถานที่ ต่ า งๆโดยการสั ม ผั ส และรั บ รู้ ถึ ง
สภาพแวดล้อมโดยการรับรู้จากผิวกาย

๑๒๗

ทักษะ
๑. การสร้าง
ความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อม
และการ
เคลื่อนไหว (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑๕ ภาพแวดล้อมกับ
สภาพ แวดล้อม

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๑.๕.๒ สามารถบอกพื้นผิวที่
แตกต่างกันได้
๑.๕.๓ สามารถบอกความรู้สึก
เกี่ยวกับอุณหภูมิของสิ่งต่างๆ ได้
๑.๕.๔ สามารถเรียงลาดับของ
สภาพแวดล้อมในชุมชนได้

๑.๕.๕ สามารถบอกเกี่ยวกับกลิ่น
ของต่างๆ ได้

๑.๕.๖ สามารถบอกเกี่ยวกับเวลา
ได้

แนวกำรจัดกิจกรรม
ผู้สอนนาวัตถุ สิ่งของ หรือกระดานกระตุ้นประสาทสัมผัสที่ประกอบด้วย
พื้ น ผิวที่ แ ตกต่า งกั น ให้ ผู้ เรียนสั ม ผั ส โดยครูจับ มื อ ผู้เรียนไปสัม ผัส แต่ ล ะ
พื้นผิว พร้อมทั้งบอกว่านี่คือพื้นผิวอะไร อย่างไร
ผู้สอนให้ผู้เรียนสัมผัสความรู้สึกต่างๆ เช่น ร้อน เย็น โดยผู้สอนเตรียมน้า
ร้อน ๑ แก้ว กับน้าเย็น ๑ แก้ว และให้ผู้เรียนยื่นมือสัมผัสแก้วน้าแต่ละ
แก้ว โดยเมื่อผู้เรียนแตะแก้วน้าร้อน ผู้สอนก็บอกว่านี่คือ ร้อน และเมื่อ
ผู้เรียนแตะแก้วน้าเย็น ผู้สอนก็บอกผู้เรียนว่า นี่คือ เย็น
ผู้สอนอธิบายสภาพแวดล้อมในการจะเดินจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งให้
ผู้ เรี ย นฟั ง เช่ น การเดิ น จากห้ อ งเรี ย นไปยั ง ห้ อ งน้ า จะต้ อ งเดิ น ผ่ า น
อะไรบ้ า ง มี อ ะไรวางหรื อ ตั้ ง อยู่ ต รงจุ ด ไหน เป็ น ต้ น จากนั้ น ให้ ผู้ เรีย น
ทบทวนสภาพแวดล้ อ มในการากเดิน ทางจากห้ อ งเรีย นไปห้ อ งน้ าตามที่
ผู้สอนอธิบาย ให้ผู้สอนฟังอีกครั้ง
ผู้สอนน าสิ่ งของต่าง ๆ ที่ มีก ลิ่น ที่ผู้ส อนต้อ งการให้ ผู้เรียนรู้จัก มาให้
นักเรียนได้สัมผัส และดมกลิ่น เช่น ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ โดยให้ผู้เรียน
ดมกลิ่ น ที ละกลิ่น และผู้ส อนบอกผู้ เรียนว่า กลิ่ น นั้น คื อ กลิ่น อะไร แล้ ว
ผู้สอนค่อย ๆ ให้ผู้เรียนฝึกดมกลิ่นและบอกว่ากลิ่นนั้นคือกลิ่ นของอะไรด้วย
ตนเอง
ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาต่างๆ โดยการเชื่อมโยงกับการทา
กิจวัตรประจาวัน เช่น ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน อาบน้า แต่งตัว
๐๗.๐๐ น. กินข้าว
๐๗.๓๐ น. ไปโรงเรียน
๐๘.๐๐ น. เข้าแถวเคารพธงชาติ ฯลฯ

๑๒๘

ทักษะ
๑. การสร้าง
ความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อม
และการ
เคลื่อนไหว (ต่อ)

ทักษะย่อย

๒. การเดินทาง
ของคนตาบอด

๒.๑ การเดินกับผู้นาทาง

แนวกำรจัดกิจกรรม
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนรู้ว่า แสงแดดที่มากระทบใบหน้าในช่วงเช้า ให้
ผู้เรียนรู้ว่า ด้านหน้าของผู้เรียน คือทิศตะวันออก ด้านหลังของผู้เรียน
คือทิศตะวันตก ด้านซ้ายของผู้เรียน คือทิศเหนือ และด้านขวาของผู้เรียน
คือทิศใต้
๑.๕.๘ สามารถบอกเครื่องหมายตา
ผู้ ส อนอธิ บ ายให้ ผู้ เรี ย นรู้ จั ก ความหมายของค าว่ า เครื่ อ งหมายตา
(Landmark) และร่องรอย (Clues) (Landmark) และร่ อ งรอย (Clues) โดยเครื่ อ งหมายตา (Landmark)
ต่างๆ ได้
หมายถึง วัตถุสิ่งของที่มักจะอยู่กับที่ ไม่เคลื่อนย้าย เช่น ต้นไม้ กาแพง
ส่วน ร่องรอย (Clues) หมายถึง วัตถุสิ่งของที่มีการเคลื่อนย้ายไปที่ ต่างๆ
ได้ เช่น เก้าอี้ กระถางต้นไม้ จากนั้นผู้สอนนาทางผู้เรียนไปสถานที่แห่ง
หนึ่ง เช่น จากห้ องเรียนไปยังโรงอาหาร ในระหว่างการเดินทางผู้ส อน
อธิบายสภาพแวดล้อมตามเส้นทาง เมื่อถึง จุดหมายผู้สอนให้ผู้เรียนบอก
ถึงเครื่องหมายตา (Landmark) และร่องรอย (Clues) ในเส้นทางที่เดิน
มาให้ผู้สอนฟัง
๒.๑.๑ สามารถรับรู้การแตะนา
๑) ผู้สอนยืนด้านข้างของผู้เรียนจากนั้นใช้ หลังมือแตะมือของผู้เรียนเป็น
และการจับแขนผู้นาทางได้ถูกต้อง
สัญญากว่าจะเดินไปด้วยกัน
๒) ผู้เรียนเลื่อนมือขึ้นจับแขนของผู้สอนเหนือข้อศอกเล็กน้อย
๓) ผู้สอนอาจจับมือผู้เรียนมาจับที่แขน โดยให้ผู้เรียนใช้มือขวา จับแขน
ซ้ า ย หรื อ ใช้ มื อ ซ้ า ยจั บ แขนขวาของผู้ ส อนบริ เวณเหนื อ ข้ อ ศอก
เล็กน้อย ให้หัวแม่มืออยู่ด้านนอก ส่วนอีก ๔ นิ้วที่เหลืออยู่ด้านใน การ
จับต้องไม่ให้แน่นหรือหลวมจนเกินไปขณะที่จับแขน แขนช่วงบนของ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๑.๕.๗ สามารถบอกทิศทางต่างๆ
ได้

๑๒๙

ทักษะ
๒. การเดินทาง
ของคนตาบอด
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๑ การเดินกับผู้นาทาง
(ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

๒.๑.๒ สำมำรถรับรู้กำรก้ำวเดิน
โดยมีผู้นำทำงได้ถูกต้อง

แนวกำรจัดกิจกรรม
๔. ผู้เรียนอยู่แนบลาตัวตามปกติ (ไม่หนีบไม่กางออก ไม่โย้หน้าและโย้
หลังไปจากลาตัว) ส่วนแขนช่วงล่างยกตั้งฉากกับแขนช่วงบน แต่ถ้า
เมื่อจับเหนือข้อศอกของผู้สอนแล้วปรากฏว่า แขนช่วงบนและช่วงล่าง
ไม่ตั้ง ฉากกัน ผู้เรียนควรจะเลื่อนมือขึ้นหรือลง เพื่อให้แขนอยู่ใน
ลักษณะตั้งฉาก เมื่อจับเหนือข้อศอกผู้สอนแล้ว ผู้เรียนจะยืนเยื้องไป
ข้างหลังผู้สอนประมาณครึ่งก้าวและต้องหันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน
ถ้าไม่แน่ใจผู้เรียนอาจตรวจสอบได้โดยใช้มือข้างที่จับข้อศอก จับดูว่า
ไหล่ข้างที่ใช้มือจับของตนเองอยู่ตรงกับไหล่ของผู้สอน (ผู้นาทาง) ข้าง
ที่จับข้อศอกหรือไม่ ถ้าไม่ตรงควรขยับให้ตรงเสียก่อน เพื่อ
เตรียมพร้อมที่จะเดินต่อไป
ผู้เรียนจับแขนผู้สอนและอยู่ในท่ำที่พร้อมที่จะเดินผู้สอน (ผู้นำทำง)
บอกผู้เรียนว่ำ “เรำจะเดินแล้วนะ” แล้วผู้สอน (ผู้นำทำง) ก็ก้ำวเดินโดยมี
ผู้เรียนก้ำวเดินตำม ในขณะที่เดินไปกับผู้สอน ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควร
จะเดินไปตำมสบำยอย่ำงปกติ คือตัวผู้เรียนเองจะต้องไม่เกร็ง ไม่เดินช้ำ
หรือเร็วจนเกินไป โดยสังเกตจำกผู้สอน และพยำยำมรักษำตำแหน่งของ
มือที่จับข้อศอกให้ อยู่ในตำแหน่งเดิมตลอดเวลำส่วนผู้ สอนเองก็ไม่ต้อง
ห่ ว งหรื อ เป็ น กั ง วลมำกจนตนเองไม่ มี ค วำมสุ ข ควรเดิ น น ำผู้ เรี ย นไป
เรื่อ ยๆ ทั้ งนี้ เพรำะควำมเคลื่ อ นไหวของผู้ ส อนจะส่ งไป ยั ง มื อ ของ
ผู้เรียนที่จับอยู่ แต่เพื่อควำมสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อถึงที่ลง เช่น ฟุตบำท ผู้สอน
ควรบอกว่ำ “ลง” พร้อมกับก้ำวลงไปก่อน ผู้เรียนจะรู้ช่วงลึกของฟุตบำท
จำกข้อศอกที่กำลังจับอยู่ และจะก้ำว

๑๓๐

ทักษะ
๒. การเดินทาง
ของคนตาบอด
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๑ การเดินกับผู้นาทาง
(ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
ตำมลงได้จังหวะพอดี ในทำนองเดียวกันเมื่อจะก้ำวขึ้นฟุตบำท ผู้นำทำง
จะบอกว่ำ“ขึ้น” และก้ำวไปก่อนผู้เรียนจะรู้ควำมสูงของฟุตบำท และก้ำว
ขึ้นตำมได้อย่ำงถูกจังหวะ
๒.๑.๓ สำมำรถรับรู้กำรเปลี่ยนข้ำง ๑) ผู้เรียนใช้มืออีกข้ำงจับเหนือมือข้ำงที่จับอยู่เลื่อนมือข้ำงที่จับอยู่ผ่ำน
ได้ถูกต้อง
หลังของผู้สอนไปจับแขนอีกข้ำงหนึ่งของผู้สอน
๒) เพื่อให้ทราบตาแหน่งใหม่ที่จะจับ เบี่ยงตัวเดินพร้อมเลื่อนมือข้างใหม่
ไปจับเหนือข้อศอกหรือบริเวณที่เหมาะสม แล้วปล่อยมือข้างเดิม
๒.๑.๔ สามารถรับรู้การหมุนกลับ
เมื่อผู้สอนเดินนาทางผู้เรียนมาถึงจุดใดจุดหนึ่ง หากต้องการหมุนกลับ
ตัวได้ถูกต้อง
ตัว ให้ผู้เรียนใช้มืออีกข้างยื่นไปจับแขนอีกข้างของผู้สอน และจะอยู่ใน
ลักษณะยืนหันหน้าเข้าหากัน แล้วผู้เรียนก็ปล่อยมือข้างที่จับแขนผู้สอนใน
การเดินตามผู้สอนครั้งที่ผ่านมา
๒.๑.๕ สามารถรับรู้การตอบรับ
การตอบรับการนาทาง
หรือปฏิเสธการนาทางได้ถูกต้อง
ผู้สอนเดินเข้าไปทักทายผู้เรียน ถามผู้เรียนว่าต้องการจะไปที่ไหน
หรือไม่ หากผู้เรียนตอบว่าต้องการไปนั่งที่เก้าอี้และต้องการผู้นาทาง
ผู้สอนก็อาสาเป็นผู้นาทาง การให้สัญญาณในการนาทาง ผู้สอนยื่นหลังมือ
ข้างที่ต้องการให้ผู้เรียนจับไปแตะที่หลังมือของผู้เรียน ๑-๒ ครั้ง ผู้เรียน
ค่อยๆ เลื่อนมือที่โดนแตะขึ้นมาจับเหนือข้อศอกของผู้นาทางแล้วผู้สอนก็
เดินนาทาง
การปฏิเสธการนาทาง
๑)
กรณีที่ต้องการปฏิเสธการนาทาง สถานการณ์ในขณะนั้นอาจจะ
เป็นในลักษณะที่ว่า ผู้สอนเข้าไปจับมือหรือแขนผู้เรียนเพื่อพาไปยังที่ใดที่

๑๓๑

ทักษะ
๒. การเดินทาง
ของคนตาบอด
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๑ การเดินกับผู้นาทาง
(ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
หนึ่ง หากผู้เรียนต้องการปฏิเสธการนาทาง ให้ผู้เรียนใช้มือข้างที่ไม่โดน
จับ จับมือของผู้นาทางออก
๒)
แต่หากผู้เรียนต้องการไปในที่ที่ผู้สอนจะพาไป โดยผู้เรียนต้องการ
จับแขนของผู้สอน ให้ผู้เรียนค่อยๆ เลื่อนมือขึ้นไปจับเหนือข้อศอกของ
ผู้นาทาง (ตามหลักการเดินโดยมีผู้นาทาง)
๒.๑.๖ สามารถรับรู้การเดินทาง
๑) ผู้สอนควรบอกผู้เรียนก่อนว่า “เรากาลังจะเดินในทางแคบ” พร้อมกับ
แคบโดยมีคนนาทางได้ถูกต้อง
เอามือข้างที่ผู้เรียนจับไพล่ไปข้างหนึ่ง พยายามให้มืออยู่กลางหลังมาก
ที่ สุ ด ผู้ เรี ย นจะยึ ด แขนที่ จั บ ข้ อ ศอกอยู่ พ ร้ อ มกั บ หลบ เข้ า ไปเดิ น
ตามหลังผู้สอนในลักษณะเดินเรียงหนึ่ง โดยผู้เรียนเหยียดแขนให้ตรง
ผู้เรียนควรก้าวเท้าให้สั้นลงกว่าปกติเล็กน้อย เพื่อกันไม่ให้เหยียบเท้า
ผู้สอน
๒) เมื่อเดินพ้นที่แคบแล้ว ผู้สอนนาแขนกลับมาไว้ตาแหน่งเดิม ผู้เรียน
จะรู้ได้ ว่านั่ น เป็ น สั ญ ญาณบอกให้ ท ราบว่าเดิ น พ้ น ทางแคบแล้ ว จึ ง
กลับมาเดินในตาแหน่งเดิมตามปกติ
ในกรณีที่ผู้สอนถือของอยู่ไม่เป็นการสะดวกที่จะเอามือไพล่หลัง
ผู้ น าทางจะให้ สั ญ ญาณ โดยการขยับ ข้ อศอกข้างที่ ผู้ เรียนจั บ อยู่ ไป
ทางด้านหลังให้ทราบ
๒.๑.๗ สามารถเดินกับผู้นาทางขึ้น การขึ้นบันได
ลงบันไดได้
เมื่อผู้สอนเดินนามาถึงบันได ต้องบอกว่า “จะขึ้นบันไดที่ไม่มีราวจับ ”
แล้วผู้สอนก็ก้าวขึ้นผู้เรียนจะก้าวตามโดยอยู่ต่ากว่าผู้สอน ๑ ขั้น เมื่อ

๑๓๒

ทักษะ
๒. การเดินทาง
ของคนตาบอด
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๑ การเดินกับผู้นาทาง
(ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
ผู้สอนก้าวขึ้นขั้นสุดท้ายไปแล้ว ต้องบอกว่า “หมดแล้ว” แล้วก้าวเดิน
ต่อไป ทั้งนีเ้ พื่อกันไม่ให้ผู้เรียนคิดว่าขั้นบันไดยังมีอยู่และหลงยกเท้าก้าว
ขึ้นอีก
การลงบันได
๑) เมื่ อ ผู้ ส อนเดิ น น ามาถึ ง บั น ได ควรหยุ ด และบอกว่ า “จะลง
บั น ได ” แ ล้ ว จึ งก้ าว ล งผู้ เรี ย น จ ะ ก้ าว ต าม ล งไป โด ย อ ยู่ เห นื อ
ผู้ ส อ น ๑ ขั้ น แ ล ะ เมื่ อ ผู้ ส อ น ก้ า ว ล ง ถึ ง พื้ น แ ล้ ว ต้ อ ง บ อ ก
ว่า “หมดแล้ว” พร้อมกับเดินต่อไป ผู้เรียนก็จะเดินได้อย่างปกติ
๒) เวลาจับราวบันได ผู้เรียนจะเหยียดแขนไปข้างหน้าเล็กน้อยจึง
สามารถทราบและกะระยะได้
๓) บั น ไดที่ มี ร าวบั น ได การขึ้ น – ลง บั น ไดชนิ ด ที่ มี ร าวบั น ได
เมื่อผู้สอนนาไปถึงบันไดควรบอกให้ทราบแล้วจับมือผู้ เรียนไปจับที่ราว
บันได พร้อมกับเดินขึ้นหรือเดินลงคู่กันไปกับผู้เรียน เพราะผู้เรียนจะรู้ได้
ว่าลงหมดแล้วหรือขึ้นหมดแล้วจากราวบันได เนื่องจากปลายราวบันได
ทั้ง ๒ ข้าง จะมีลักษณะงอขึ้นหรืองุ้มลง ก่อนที่จะก้าวเท้าไป
๔) ถ้าต้องการจะเดินขึ้นหรือลงขั้นหนึ่ง ผู้นาทางจะต้องบอกให้คน
พิการทางการเห็ นทราบ เพื่อให้ เขาจับเลาะราวบันไดต่อไป ส่วนบันได
ชนิดอื่นๆ เช่น บันไดเวียน หรือบันไดพาดที่มี ๒ ขา ถ้ามีโอกาสควรสอน
ด้วยหรืออย่างน้อยควรอธิบายถึงลักษณะทั่วๆ ไปให้ ผู้เรียนรับทราบให้
มากที่ สุ ด เท่ าที่ จ ะท าได้ เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นสามารถน าวิ ธี ไปปรั บ ใช้ ได้ ด้ ว ย
ตนเองต่อไป

๑๓๓

ทักษะ
๒. การเดินทาง
ของคนตาบอด
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๑ การเดินกับผู้นาทาง
(ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๒.๑.๘ สามารถเดินกับผู้นาทางใน
การเปิดปิดประตูได้

๒.๑.๙ สามารถสารวจเก้าอี้ก่อน
การนั่งได้

แนวกำรจัดกิจกรรม
๑) ผู้เรียนต้องยืนอยู่ด้านเดียวกับบานพับประตูเสมอ ถ้าเป็นประตู ชนิด
ผลั กออกจากตัว ผู้ สอนจะต้องใช้มือข้างที่ผู้ เรียนจับอยู่ จับลู กบิ ด
แล้วเปิดประตูนาหน้าเข้าไป ผู้เรียนจะเดินตามโดยใช้มือที่วางอยู่
๒) เลาะขอบประตู หรือจับลูกบิดเพื่อปิดประตูไว้ตามเดิม
ถ้าเป็นประตูชนิดดึงเข้าหาตัว ผู้สอนจะใช้มือข้างที่ผู้เรียนจับอยู่จับ
ลู ก บิ ด ผู้ เรีย นจะใช้ มื อ อี ก ข้ างหนึ่ งเลาะไปตามแขนของผู้ น าทาง
เดินหน้าไปก่อน ผู้เรียนเดินตามและปิดประตู
การนั่งเก้าอี้ที่ไม่มีโต๊ะ
๑) ผู้สอนพาผู้เรียนไปยืนหลังพนักเก้าอี้ พร้อมยื่นมือข้างที่ผู้เรียนจับอยู่ไป
จับพนักเก้าอี้ แล้วบอกให้เขานั่งผู้เรียนจะค่อยๆ เลื่อนมือจากข้อศอก
ของผู้สอนไปตามแขนเพื่อจับเก้าอี้
๒) หลั งจากนั้ น ผู้ ส อนจะยืน ห่ างออก ผู้ เรียนจะใช้ ขาเลาะเก้ าอี้ ไปทาง
ด้านข้าง ก้มลง
๓) ต่อจากนั้นจึงเดินเลาะไปด้านหน้าของเก้าอี้ ให้ขาด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง
และขอบเก้าอี้เท่ากัน แล้วจึงนั่งพร้อมปล่อยมือที่จับพนักเก้าอี้
การนั่งเก้าอี้ที่มีโต๊ะ
ผู้เรียนใช้มือข้างหนึ่งจับพนักเก้าอี้อยู่ แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งแตะขอบ
โต๊ะไว้พร้อมดึงเก้าอี้ออกให้ห่างจากโต๊ะ พอที่จะแทรกตัวเข้านั่งได้ เมื่อนั่ง
แล้ ว ให้ ผู้ เรี ย นใช้ ห ลั ง มื อ ทั้ ง ๒ ข้ า งสั ม ผั ส ขอบโต๊ ะ เพื่ อ ดู ว่ า นั่ งได้ ต รง
ตามปกติหรือไม่ ถ้านั่งเฉให้ใช้มือทั้ง ๒ ข้าง จับขอบเก้าอี้ทั้ง ๒ ข้าง แล้ว
ยกตัวขึ้นพร้อมเก้าอี้เพื่อปรับให้พอดี

๑๓๔

ทักษะ
๒. การเดินทาง
ของคนตาบอด
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๒ การเดินโดยอิสระใน
สถานที่ที่คุ้นเคย

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๒.๒.๑ สามารถเดินในสถานที่ที่
คุ้นเคย โดยการป้องกันตนเอง
ส่วนบนได้

แนวกำรจัดกิจกรรม
ผู้เรียนยกแขนข้างใดข้างหนึ่งขึ้นและเหยียดตรงไปข้างหน้า แล้วงอ
ศอกเข้ามาขนานกับลาตัว (แขนตั้งฉาก) โดยยกแขนอยู่ในระดับใบหน้า
แล้วหันฝ่ามือออกด้านนอก

๒.๒.๒ สามารถเดินในสถานที่ที่
คุ้นเคย โดยการป้องกันตนเอง
ส่วนล่างได้
๒.๒.๓ สามารถเดินในสถานที่ที่
คุ้นเคย โดยการเกาะราวได้
๒.๒.๔ สามารถเดินในสถานที่ที่
คุ้นเคย โดยการเดินละเลาะได้

ผู้เรียนยื่นแขนข้างใดข้างหนึ่งไปทางด้านหน้าลาตัว ในลักษณะปลาย
นิ้วชี้ลงพื้น แล้วหันหลังมือออกด้านนอก
ผู้เรียนยื่นมือไปจับที่ราว โดยใช้มือข้างที่อยู่ด้านเดี ยวกับราว และเดิน
ไปตามปกติ
ผู้เรียนยื่นแขนข้างใดข้างหนึ่ง (ข้างที่อยู่ด้านเดียวกับผนังหรือกาแพง
ของสถานที่ที่จะเดินละเลาะ) ไปด้านหน้าและกางแขนออกไปด้านข้าง
ลาตัวเล็กน้อย ให้อยู่ในระดับเอว หันหลังมือออก เพื่อใช้ในการแตะสัมผัส

๑๓๕

กลุม่ ทักษะกำรเตรียมควำมพร้อมกำรอ่ำนอักษรเบรลล์
ทักษะ
๑. การฝึก
ประสาทสัมผัส

ทักษะย่อย
๑.๑ การฝึกประสาท
สัมผัสมือและนิ้วมือ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
แนวกำรจัดกิจกรรม
๑.๑.๑ สามารถบอกตาแหน่งต่างๆ ๑) ผู้เรียนใส่หมุดขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ลงในกระดานหมุด
ของจุดอักษรเบรลล์ได้
๒) ผู้ เรีย นใส่ ห มุ ด ลงในกระดานหมุ ด ที่ มี ๓ แถวๆละ ๒ รูโดยใส่ ต าม
ตาแหน่งจุดที่ ๑-๒-๓-๔-๕-๖
๓) ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจสัญลักษณ์อักษรเบรลล์ว่ามีลักษณะเป็น
จุดนูนเล็ก ๆ ใน ๑ ช่องประกอบด้วยจุด ๖ ตาแหน่ง ดังภาพ

๔) ผู้เรียนใส่หมุดตามตาแหน่งที่ผู้สอนบอก
๕) ผู้เรียนบอกตาแหน่งจุดที่ ๑ โดยใช้ ๖ จุดเปรียบเทียบ
๖) ผู้เรียนบอกตาแหน่งจุดที่ ๑, ๓ โดยใช้ ๖ จุดเปรียบเทียบ
๗) ผู้เรียนบอกตาแหน่งจุดที่ ๑, ๔ โดยใช้ ๖ จุดเปรียบเทียบ
๘) ผู้เรียนบอกตาแหน่งจุดที่ ๔, ๖ โดยใช้ ๖ จุดเปรียบเทียบ
๙) ผู้เรียนบอกตาแหน่งจุดที่ ๑, ๓ และ ๔, ๖ โดยใช้ ๖ จุดเปรียบเทียบ
๑๐) ผู้เรียนบอกตาแหน่งจุดที่ ๑, ๒, ๓ โดยใช้ ๖ จุดเปรียบเทียบ
๑๑) ผู้เรียนบอกตาแหน่งจุดที่ ๑, ๒, ๓ โดยใช้ ๖ จุดเปรียบเทียบ
๑๒) ผู้เรียนบอกตาแหน่งจุดที่ ๔, ๕, ๖ โดยใช้ ๖ จุดเปรียบเทียบ
๑๓) ผู้ เรี ย นบอกต าแหน่ งจุ ด ที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔, ๕, ๖ โดยใช้ ๖ จุ ด
เปรียบเทียบ

๑๓๖

ทักษะ
๒. กำรเคลื่อนที่
ของมือ

ทักษะย่อย
๒.๑ กำรฝึกกำรเคลื่อนที่
ของมือและนิ้วมือ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
แนวกำรจัดกิจกรรม
๒.๑.๑ สำมำรถเคลื่อนที่มือและนิ้ว ๑) ผู้เรียนเคลื่อนมือจำกซ้ำยไปขวำบนภำพนูนรูปเรขำคณิ ตที่มีพื้นผิ ว
มือในกำรอ่ำนอักษรเบรลล์ได้อย่ำง
แตกต่ำงกัน
เหมำะสม
๒) ผู้เรียนเคลื่อนมือจำกซ้ำยไปขวำบนเส้นขอบรูปเรขำคณิตเป็นเส้นที่
แตกต่ำง
๓) ผู้เรียนเคลื่อนมือจำกซ้ำยไปขวำบนเส้นเชือกหรือเส้นนูนที่มีรูปหลำย
ลักษณะ
๔) ผู้เรียนเคลื่อนมือจำกซ้ำยไปขวำบนกระดำนหมุดขนำดใหญ่-เล็ก
๕) ผู้ เรี ย นเคลื่ อ นมื อ ทั้ งสองจำกซ้ ำ ยไปขวำโดยปลำยนิ้ ว ชี้ นิ้ ว กลำง
นิ้วนำง นิ้วก้อย อยู่บนเส้นที่เป็นจุดนูนอักษรเบรลล์ ผู้เรียนเคลื่อนมือ
ข้ำงขวำน ำแล้ว ตำมด้วยมือข้ำงซ้ำย จำกซ้ำยไปขวำโดยปลำยนิ้ว ชี้
นิ้วกลำง นิ้วนำง นิ้วก้อย อยู่บนเส้นที่เป็นจุดนูนอักษรเบรลล์
๖) ผู้เรียนเคลื่อนมือบนเส้นจุดนูนอักษรเบรลล์ที่มีจุดหำยไป จุด ๑๓๔๖
๗) ผู้เรียนเคลื่อนมือบนเส้นจุดนูนอักษรเบรลล์ที่มีจุดหำยไป จุด ๑๒๔๕
๘) ผู้เรียนเคลื่อนมือบนเส้นจุดนูนอักษรเบรลล์ที่มีจุดหำยไป จุด ๑๔
๙) ผู้เรียนเคลื่อนมือบนเส้นจุดนูนอักษรเบรลล์ที่ยำว-สั้นผู้เรียนเคลื่อนมือ
บนเส้นจุดนูนอักษรเบรลล์ที่ยำวที่สุด และสั้นที่สุด
๑๐) ผู้เรียนเคลื่อนมือบนเส้นจำกซ้ำยไปขวำอักษรเบรลล์ที่เว้นวรรคแนว
เดียวกัน
๑๑) ผู้เรียนเคลื่อนมือบนเส้นจำกซ้ำยไปขวำอักษรเบรลล์ที่เว้นวรรคต่ำง
แนวกัน
๑๒) ผู้เรียนเคลื่อนมือบนเส้นจำกบนลงล่ำงโดยอักษรเบรลล์ตัวที่มี

๑๓๗

ทักษะ
๒. กำรเคลื่อนที่
ของมือ (ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๑ กำรฝึกกำรเคลื่อนที่
ของมือและนิ้วมือ (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
๑๓) ลักษณะเหมือนกัน
๑๔) ผู้เรียนเคลื่อนมือบนเส้นจำกบนลงล่ำงโดยอักษรเบรลล์ตัวที่มีลักษณะ
ต่ำงกัน

กลุม่ ทักษะกำรอ่ำนอักษรเบรลล์
ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การอ่านอักษร ๑.๑ พยัญชนะอักษร
เบรลล์ไทย
เบรลล์ภาษาไทย

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
แนวกำรจัดกิจกรรม
๑.๑.๑ สามารถอ่านอักษรเบรลล์ ๑) ผู้เรียนอ่าน จุด ๖ จุด เรียกพยัญชนะตัวนี้ว่า ฮ
พยัญชนะภาษาไทย กลุ่มจุด ๑, ๒,
การสอนกลุ่มจุด ๑, ๒, ๔, ๕ (มี ก จ ด ห)
๔, ๕ (มี ก จ ด ห) ได้
๒) ผู้เรียนอ่าน ก เปรียบเทียบ ฮ เปรียบเทียบจากกระดานหมุด หรือ
ลูกบิด ใช้จุด ๑, ๒, ๔, ๕
๓) ผู้เรียนอ่าน ก เปรียบเทียบ ฮ จากแบบฝึก ๑ ที่มี ฮก (ที่ผู้สอนจัดทำ
ขึ้น)
๔) แบบฝึกที่ ๒ มี ฮกฮจ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) ให้ผู้เรียนบอกตาแหน่งจุด
ที่ไม่ใช่ ก และบอกตาแหน่งจุดที่เป็นอักษรใหม่ เปรียบเทียบ ฮ เรียก
พยัญชนะนี้ว่า จ มี จุด ๒, ๔, ๕
๕) แบบฝึ ก ที่ ๓ มี ฮกฮจ ฮด (ที่ ผู้ ส อนจั ด ท ำขึ้ น ) ให้ ผู้ เรี ย นบอก
ต าแหน่ ง จุ ด ที่ ไ ม่ ใช่ ก จ และบอกต าแหน่ ง จุ ด ที่ เป็ น อั ก ษรใหม่
เปรียบเทียบ ฮ เรียกพยัญชนะนี้ว่า ด มี จุด ๑, ๔, ๕
๖) แบบฝึกที่ ๔ มี ฮกฮจ ฮด ฮห (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น ) ให้ผู้เรียนบอก
ตาแหน่งจุดที่ไม่ใช่ ก จ ด และบอกตาแหน่งจุดที่เป็นอักษรใหม่

๑๓๘

ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การอ่านอักษร ๑.๑ พยัญชนะอักษร
เบรลล์ไทย (ต่อ) เบรลล์ภาษาไทย (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
๗) เปรียบเทียบ ฮ เรียกพยัญชนะนี้ว่า ห มี จุด ๑, ๒, ๕
๘) แบบฝึกหัดที่ ๕ มี ฮ ล ค ก ม ป (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) ให้ผู้เรียนหา ก
จากรูปตัวอักษรที่กาหนด
๙) แบบฝึกหัดที่ ๖ มีพยัญชนะ ก และ ฮ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) โดยสลับ
ตัวอักษรไปมาโดยมีการเว้นวรรคให้ผู้เรียนอ่านพยัญชนะเหล่านี้
๑๐) แบบฝึกหัดที่ ๗ มีพยัญชนะ ฮ และ ก จ ด ห (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
ให้ผู้เรียนหาอักษรที่ไม่ใช่ ก
๑๑) แบบฝึกหัดที่ ๘ มีพยัญชนะ ฮ ก ฮจ ฮด ฮห (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๑๒) แต่ละบรรทัดและ ให้ผู้เรียนหาอักษรที่ต่างจากพวก
๑๓) แบบฝึกหัดที่ ๙ มีพยัญชนะ ก โดยเว้นวรรค (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) ให้
ผู้เรียนอ่านตัวอักษรนี้
๑๔) แบบฝึกหัดที่ ๑๐ มีพยัญชนะ จ โดยเว้นวรรค (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
ให้ผู้เรียนอ่านตัวอักษรนี้
๑๕) แบบฝึกหัดที่ ๑๑ มีพยัญชนะ ด โดยเว้นวรรค (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
ให้ผู้เรียนอ่านตัวอักษรนี้
๑๖) แบบฝึกหัดที่ ๑๒ มีพยัญชนะ จ โดยเว้นวรรค (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น )
ให้ผู้เรียนอ่านตัวอักษรนี้
๑๗) แบบฝึกหัดที่ ๑๓ มีพยัญชนะ ก และ สระอา (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น )
ให้ผู้เรียนอ่านคา
๑๘) แบบฝึกหัดที่ ๑๔ มีพยัญชนะ จ และ สระอา (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น )
ให้ผู้เรียนอ่านคา

๑๓๙

ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การอ่านอักษร ๑.๑ พยัญชนะอักษร
เบรลล์ไทย (ต่อ) เบรลล์ภาษาไทย (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

๑.๑.๒ สามารถอ่านอักษรเบร
ลล์พยัญชนะภาษาไทย กลุ่มจุด
๑๒๓๔๕ (ข ฉ ถ น ม ร ล ส อ)
ได้

แนวกำรจัดกิจกรรม
แบบฝึ กหั ดที่ ๑๕ มีพยัญ ชนะ ด และ สระอา (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น )
ให้ผู้เรียนอ่านคา
๑๙) แบบฝึกหัดที่ ๑๖ มีพยัญชนะ ห และ สระอา (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
ให้ผู้เรียนอ่านคา
๑) ผู้เรียนอ่าน ข เปรียบเทียบ ฮ เปรียบเทียบจากกระดานหมุด หรือ
ลูกบิด ใช้จุด ๑, ๓
๒) ให้ ผู้ เรียนอ่า น ข เปรียบเที ยบ ฮ จากแบบฝึ ก ๑ ที่มี ฮข (ที่ผู้สอน
จัดทำขึ้น)
๓) แบบฝึกที่ ๒ มี ฮขฮฉ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) ให้ผู้เรียนบอกตาแหน่ง จุด
ไม่ใช่ ข และบอกตาแหน่งจุดที่เป็นอักษรใหม่ เปรียบเทียบ ฮ เรียก
พยัญชนะนี้ว่า ฉ มี จุด ๓, ๔
๔) แบบฝึ ก ที่ ๓ มี ฮขฮฉ ฮด (ที่ ผู้ ส อนจั ด ท ำขึ้ น ) ให้ ผู้ เรี ย นบอก
ต าแหน่ ง จุ ด ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข ฉ และบอกต าแหน่ ง จุ ด ที่ เ ป็ น อั ก ษรใหม่
เปรียบเทียบ ฮ เรียกพยัญชนะนี้ว่า ถ มี จุด ๒, ๓, ๔, ๕
๕) ใช้แนวการสอน น ม ร ล ส อ เช่นเดียวกับ ข ฉ หรือ ถ
๖) แบบฝึกที่ ๔ น (จุด ๑, ๓, ๔, ๕) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๗) แบบฝึกที่ ๕ ม (จุด ๑, ๓, ๔) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๘) แบบฝึกที่ ๖ ร (จุด ๑, ๒, ๓, ๕) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๙) แบบฝึกที่ ๗ ล (จุด ๑, ๒, ๓) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๑๐) แบบฝึกที่ ๘ ส (จุด ๒, ๓, ๔) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๑๑) แบบฝึกที่ ๙ อ (จุด ๑, ๓, ๕) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)

๑๔๐

ทักษะ
๑. การอ่านอักษร
เบรลล์ไทย (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๑ พยัญชนะอักษร
เบรลล์ภาษาไทย (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
๑๒) แบบฝึกหัดที่ ๑๐ มีอักษร ข ฉ ถ น ม ร ล ส อ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
ให้ผู้เรียนหำอักษรผู้สอนกำหนด
๑๓) แบบฝึกหัดที่ ๑๑ มีพยัญชนะ ฮ และ ข ฉ ถ น ม ร ล ส อ
(ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) โดยสลับตัวอักษรไปมำโดยมีกำรเว้นวรรคให้
ผู้เรียนอ่ำนพยัญชนะเหล่ำนี้
๑๔) แบบฝึ ก หั ด ที่ ๑๒ มี พ ยั ญ ชนะ ฮ และ ข ฉ ถ น ม ร ล ส อ
(ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) ผู้เรียนหำอักษรที่ไม่ใช่อักษรที่ผู้สอนกำหนด
๑๕) แบบฝึกหัดที่ ๑๓ มีพยัญชนะ ฮขฮฉฮถฮนฮมฮรฮลฮสฮอ (ที่ผู้สอน
จัดทำขึ้น) แต่ละบรรทัดและให้ผู้เรียนหำอักษรที่ต่ำงจำกพวก
๑๖) แบบฝึกหัดที่ ๑๔ มีพยัญชนะ ข (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) โดยเว้นวรรค
ให้ผู้เรียนอ่ำนตัวอักษรนี้
๑๗) แบบฝึกหัดที่ ๑๕ มีพยัญชนะ ฉ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) โดยเว้นวรรค
ให้ผู้เรียนอ่ำนตัวอักษรนี้
๑๘) แบบฝึกหัดที่ ๑๖ มีพยัญชนะ ถ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) โดยเว้นวรรค
ให้ผู้เรียนอ่ำนตัวอักษรนี้
๑๙) แบบฝึกหัดที่ ๑๗ มีพยัญชนะ น (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) โดยเว้นวรรค
ให้ผู้เรียนอ่ำนตัวอักษรนี้
๒๐) แบบฝึกหัดที่ ๑๘ มีพยัญชนะ ม (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) โดยเว้นวรรค
ให้ ผู้เรียนอ่ำนตัวอักษรนี้แบบฝึกหั ดที่ ๑๙ มีพยัญชนะ ร (ที่ผู้สอน
จัดทำขึ้น) โดยเว้นวรรค ให้ผู้เรียนอ่ำนตัวอักษรนี้

๑๔๑

ทักษะ
๑. การอ่านอักษร
เบรลล์ไทย (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๑ พยัญชนะอักษร
เบรลล์ภาษาไทย (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
๒๑) แบบฝึกหัดที่ ๒๐ มีพยัญชนะ ล (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) โดยเว้นวรรค
ให้ผู้เรียนอ่ำนตัวอักษรนี้
๒๒) แบบฝึกหัดที่ ๒๑ มีพยัญชนะ ส (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) โดยเว้นวรรค
ให้ผู้เรียนอ่ำนตัวอักษรนี้
๒๓) แบบฝึกหัดที่ ๒๒ มีพยัญชนะ อ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) โดยเว้นวรรค
ให้ผู้เรียนอ่ำนตัวอักษรนี้
๒๔) แบบฝึกหัดที่ ๒๓ มีพยัญชนะ ข และ สระอำ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
ให้ผู้เรียนอ่ำนคำ
๒๕) แบบฝึกหัดที่ ๒๔ มีพยัญชนะ ฉ และ สระอำ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
ให้ผู้เรียนอ่ำนคำ
๒๖) แบบฝึกหัดที่ ๒๕ มีพยัญชนะ ถ และ สระอำ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
ให้ผู้เรียนอ่ำนคำ
๒๗) แบบฝึกหัดที่ ๒๖ มีพยัญชนะ น และ สระอำ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
ให้ผู้เรียนอ่ำนคำ
๒๘) แบบฝึกหัดที่ ๒๗ มีพยัญชนะ ม และ สระอำ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
ให้ผู้เรียนอ่ำนคำ
๒๙) แบบฝึกหัดที่ ๒๘ มีพยัญชนะ ร และ สระอำ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
ให้ผู้เรียนอ่ำนคำ
๓๐) แบบฝึกหัดที่ ๒๙ มีพยัญชนะ ล และ สระอำ *(ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
ให้ผู้เรียนอ่ำนคำ
๓๑) แบบฝึกหัดที่ ๓๐ มีพยัญชนะ ส และ สระอำ *(ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) ให้
ผู้เรียนอ่ำนคำ

๑๔๒

ทักษะ
๑. การอ่านอักษร
เบรลล์ไทย (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๑ พยัญชนะอักษร
เบรลล์ภาษาไทย (ต่อ)

แนวกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๑.๑.๓ สำมำรถอ่ำนอักษรเบรลล์พ
กำรสอนกลุ่มจุด ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ (มี ค ง ช ซ ต ท บ ป ผ ฝ พ ฟ ว
ยัญชนะภำษำไทย กลุ่มจุด
ฮ)
๑๒๓๔๕๖ (มี ค ง ช ซ ต ท บ ป ผ ๑) ผู้เรียนอ่ำน ค เปรียบเทียบ ฮ เปรียบเทียบจำกกระดำนหมุด หรือ
ฝ พ ฟ ว ฮ) ได้
ลูกบิด ใช้จุด ๑๓๖
๒) ให้ผู้เรียนอ่ำน ค เปรียบเทียบ ฮ จำกแบบฝึก ๑ ที่มี ฮค
๓) แบบฝึกที่ ๒ มี ฮคฮง (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) ให้ผู้เรียนบอกตำแหน่งจุด
ที่ไม่ใช่ ค และบอกตำแหน่งจุดที่เป็นอักษรใหม่ เปรียบเทียบ ฮ เรียก
พยัญชนะนี้ว่ำ ง มี จุด ๑, ๒, ๔, ๕, ๖
๔) ใช้แนวกำรสอน ช ซ ต ท บ ป ผ ฝ พ ฟ ว ฮ เช่นเดียวกับ ค ง
๕) แบบฝึกที่ ๓ ช (จุด ๓๔๖ ) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๖) แบบฝึกที่ ๔ ซ (จุด ๒๓๔๖) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๗) แบบฝึกที่ ๕ ต (จุด ๑๒๔๕) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๘) แบบฝึกที่ ๖ ท (จุด ๒๓๔๕๖) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๙) แบบฝึกที่ ๗ บ (จุด ๑๒๓๖) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๑๐) แบบฝึกที่ ๘ ป (จุด ๑๒๓๔๖) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๑๑) แบบฝึกที่ ๙ ผ (จุด ๑๒๓๔) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๑๒) แบบฝึกที่ ๑๐ ฝ (จุด ๑๓๔๖) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๑๓) แบบฝึกที่ ๑๑ พ (จุด ๑๔๕๖) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๑๔) แบบฝึกที่ ๑๒ ฟ (จุด ๑๒๔๖) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๑๕) แบบฝึกที่ ๑๓ ว (จุด ๒๔๕๖) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)

๑๔๓

ทักษะ
๑. การอ่านอักษร
เบรลล์ไทย (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๑ พยัญชนะอักษร
เบรลล์ภาษาไทย (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
๑๖) แบบฝึกที่ ๑๔ ฮ (จุด ๑๒๓๔๕๖) (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๑๗) แบบฝึกหัดที่ ๑๕ มีอักษร ค ง ช ซ ต ท บ ป ผ ฝ พ ฟ ว ฮ (ที่
ผู้สอนจัดทำขึ้น) ให้ผู้เรียนหำอักษรผู้สอนกำหนด
๑๘) แบบฝึกหัดที่ ๑๖ มีพยัญชนะ ฮ และ ค ง ช ซ ต ท บ ป ผ ฝ พ ฟ ว
ฮ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) โดยสลับตัวอักษรไปมำโดยมีกำรเว้นวรรคให้
ผู้เรียนอ่ำนพยัญชนะเหล่ำนี้
๑๙) แบบฝึกหัดที่ ๑๗ มีพยัญชนะ ฮ กับ ค ง ช ซ ต ท บ ป ผ ฝ พ ฟ ว ฮ
(ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น) แต่ละบรรทัดและให้ผู้เรียนหำอักษรที่ต่ำงจำก
พวก
๒๐) แบบฝึกหัดที่ ๑๘ มีพยัญชนะ ค โดยเว้นวรรค (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
ให้ผู้เรียนอ่ำนตัวอักษรนี้
๒๑) ใช้แนวกำรสอน ง ช ซ ต ท บ ป ผ ฝ พ ฟ ว ฮ เช่นเดียวกับ ค
๒๒) ใช้แบบฝึกหัดตั้งแต่ ๑๙-๓๑ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
๒๓) แบบฝึกหัดที่ ๓๒ มีพยัญชนะ ค และ สระอำ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)
ให้ผู้เรียนอ่ำนคำ
๒๔) ใช้แนวกำรสอน ง ช ซ ต ท บ ป ผ ฝ พ ฟ ว ฮ เช่นเดียวกับ ค
ใช้แบบฝึกหัดตั้งแต่ ๓๓-๔๕ (ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น)

๑๔๔

ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การอ่านอักษร ๑.๒ อักษรเบรลล์
เบรลล์ไทย (ต่อ) คณิตศำสตร์

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๑.๒.๑ สำมำรถอ่ำนอักษรเบรลล์
คณิตศำสตร์ที่เป็นเลขสูง จำนวน
๑-๑๐ ได้

แนวกำรจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนอธิบำยให้ผู้เรียนเข้ำใจสัญลักษณ์อักษรเบรลล์ว่ำมีลักษณะเป็น
จุดนูนเล็กๆ ใน ๑ ช่องประกอบด้วยจุด ๖ ตำแหน่ง ดังภำพ

๒) ผู้สอนอธิบำยให้ผู้เรียนเข้ำใจสัญลักษณ์อักษรเบรลล์คณิตศำสตร์ที่เป็น
เลขสูง (เลขสูง จะอยู่ ๒ แถวบนคือ จุดในชุด ๑,๒,๔,๕)โดยผู้สอนปัก
หมุดบนกระดำนให้หมุดเรียงกันตำมสัญลักษณ์อักษรเบรลล์ จำนวน
๑-๑๐ ทีละจำนวน และผู้สอนให้ผู้เรียนสัมผัสพร้อมทั้งบอกว่ำเป็น
จำนวนตัวเลขใด ทั้งนี้ กำรอ่ำนอักษรเบรลล์คณิตศำสตร์นั้น จะมี
เครื่องหมำยนำเลขอยู่ด้านหน้าสัญลักษณ์จานวนตัวเลขเป็นตัวบอก
(เครื่องหมายน าเลขคือ จุ ด ๓๔๕๖) ผู้ เรียนฝึ กอ่ านจ านวน ๑-๑๐
เลข ๑ (เครื่องหมายนาเลข, จุด ๑)

เลข ๒ (เครื่องหมายนาเลข, จุด ๑๒)

๑๔๕

ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การอ่านอักษร ๑.๒ อักษรเบรลล์
เบรลล์ไทย (ต่อ) คณิตศำสตร์ (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
เลข ๓ (เครื่องหมายนาเลข, จุด ๑๔)

เลข ๔ (เครื่องหมายนาเลข, จุด ๑๔๕ )

เลข ๕ (เครื่องหมายนาเลข, จุด ๑๕ )

๑๔๖

ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การอ่านอักษร ๑.๒ อักษรเบรลล์
เบรลล์ไทย (ต่อ) คณิตศำสตร์ (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
เลข ๖ (เครื่องหมายนาเลข, จุด ๑๒๔)

เลข ๗ (เครื่องหมายนาเลข, จุด ๑๒๔๕)

เลข ๘ (เครื่องหมายนาเลข, จุด ๑๒๕)

เลข ๙ (เครื่องหมายนาเลข, จุด ๒๔ )

เลข ๑๐ (เครื่องหมายนาเลข, จุด ๑, จุด ๒๔๕

๑๔๗

ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การอ่านอักษร ๑.๒ อักษรเบรลล์
เบรลล์ไทย (ต่อ) คณิตศำสตร์ (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๑.๑.๒ สำมำรถอ่ำนอักษรเบรลล์
คณิตศำสตร์ที่เป็นเลขต่ำ จำนวน
๑-๑๐ ได้

แนวกำรจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนอธิบำยให้ ผู้เรียนเข้ำใจสัญ ลักษณ์ อักษรเบรลล์คณิ ตศำสตร์ที่
เป็นเลขต่ำ (เลขต่ำ จะอยู่ ๒ แถวล่ ำงคือ จุดในชุด ๒,๓,๕,๖) โดย
ผู้สอนปักหมุดบนกระดำนให้หมุดเรียงกันตำมสัญลักษณ์อักษรเบรลล์
จำนวน ๑-๑๐ ที่เป็นเลขต่ำ ทีละจำนวน
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนสัมผัสพร้อมทั้งบอกว่ำเป็นจำนวนตัวเลขใด ทั้งนี้กำร
อ่ำนอักษรเบรลล์คณิตศำสตร์นั้น จะมีเครื่องหมำยนำเลขอยู่ด้ำนหน้ำ
สัญลักษณ์จำนวนตัวเลขเป็นตัวบอก (เครื่องหมำยนำเลข คือ จุด ๓,
๔, ๕, ๖)ผู้เรียนฝึกอ่ำนจำนวน ๑-๑๐
เลข ๑ (เครื่องหมำยนำเลข, จุด ๒)

เลข ๒ (เครื่องหมำยนำเลข, จุด ๒๓)

เลข ๓ (เครื่องหมำยนำเลข, จุด ๒๕)

๑๔๘

ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การอ่านอักษร ๑.๒ อักษรเบรลล์
เบรลล์ไทย (ต่อ) คณิตศำสตร์ (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
เลข ๔ (เครื่องหมำยนำเลข, จุด ๒๕๖)
เลข ๕ (เครื่องหมำยนำเลข, จุด ๒๖)

เลข ๖ (เครื่องหมำยนำเลข, จุด ๒๓๕)
เลข ๗ (เครื่องหมำยนำเลข, จุด ๒๓๕๖)

๘ (เครื่องหมำยนำเลข, จุด ๒๓๖)
๙ (เครื่องหมำยนำเลข, จุด ๓๕ )

๑๔๙

ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. การอ่านอักษร ๑.๒ อักษรเบรลล์
เบรลล์ไทย (ต่อ) คณิตศำสตร์ (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
๑๐ (เครื่องหมำยนำเลข, จุด ๒, จุด ๓๕๖)

กลุม่ ทักษะกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเขียนอักษรเบรลล์
ทักษะ
๑. กำรเตรียม
ควำมพร้อมกำร
เขียนอักษร
เบรลล์

ทักษะย่อย
๑.๑ กำรใส่และเลื่อน
กระดำษ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
แนวกำรจัดกิจกรรม
๑.๑.๑ สำมำรถใส่และเลื่อน
๑) ให้ผู้เรียนสัมผัสลักษณะของสเลท (Slate) แถวและเซล
กระดำษใน สเลท (Slate) ได้อย่ำง ๒) ให้ผู้เรียนวำงสเลทในลักษณะพร้อมที่จะเขียน ด้วยกำรวำงโดยบำน
ถูกต้อง
พับไว้ทำงขวำ และเปิดสเลท (Slate) ทำงซ้ำย ร่องหยักอยู่บน ด้ำน
จุดนูนที่เป็นเบ้ำอยู่ด้ำนล่ำง
๓) ให้ผู้เรียนหัดเปิดและปิดสเลท (Slate) โดยกำรเปิดกระดำน สเลทให้
วำงในแนวพื้นรำบ
๔) ให้ผู้เรียนหัดใส่กระดำษโดยกำรเปิดสเลท (Slate) ในแนวพื้นรำบ มือ
ซ้ำยและขวำหำปุ่ ม ด้ ำนบนซ้ ำย และขวำของสเลท (Slate) เลื่ อ น
กระดำษขอบบนมำวำงที่ปุ่มทั้งสอง กดกระดำษลงบนปุ่ม จำกนั้นใช้
มือข้ำงซ้ำยจับแผ่นบนของสเลท (Slate) ลงมำทับ กดสเลท (Slate)
จะได้ยินเสียง ของกระดำษกับปุ่มทั้งสี่ของสเลท (Slate)
๕) ให้ผู้เรียนหัดเปิดเอำกระดำษออก โดยกำรเปิดสเลท (Slate) ด้ำนบน
ออกวำงในแนวพื้นรำบ โดยมือซ้ำยส่วนมือขวำจับแผ่นล่ำงของสเลท

๑๕๐

ทักษะ
๑. กำรเตรียม
ควำมพร้อมกำร
เขียนอักษร
เบรลล์ (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๑ กำรใส่และเลื่อน
กระดำษ (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๖)
๗)
๘)

๑.๒ กำรจับสไตลัส

๙)
๑.๒.๑ สำมำรถจับสไตลัส (Stylus) ๑)
ในกำรเขียนได้อย่ำงถูกวิธี
๒)
๓)

แนวกำรจัดกิจกรรม
(Slate) จำกนั้ น เอำมื อ ทั้ ง สองมำที่ ข อบบนของกระดำษแล้ ว ยก
กระดำษขึ้นออกจำกสเลท (Slate)
ให้ ผู้ เรียนเปิ ดสเลท ใส่ กระดำษ ปิดสเลท (Slate) ซ้ำหลำยครั้งจน
ผู้เรียนเกิดควำมชำนำญ
ให้ผู้เรียนเปิดสเลท ถอดกระดำษ ปิดสเลท ซ้ำหลำยครั้งจนผู้เรียน
เกิดควำมชำนำญ
ให้ผู้เรียนหัดเลื่อนกระดำษจำกสเลทที่หนึ่งไปยังสเลทช่วงที่สองโดย
กำรเปิดสเลท (Slate) ด้ำนบนออกวำงในแนวพื้นรำบ โดยมือซ้ำย
ส่วนมือขวำจับแผ่นล่ำงของสเลท (Slate) จำกนั้นเอำมือทั้งสองมำที่
ขอบล่ำงของกระดำษที่มีรอยปุ่มแล้ว ยกกระดำษขึ้นออกจำกสเลท
อย่ำงช้ำๆ เลื่อนกระดำษขึ้นโดยให้ปุ่มที่จับอยู่ทั้งสองมือไปอยู่ปุ่มขอบ
บนของกระดำษสเลทแทน จำกนั้นเอมือซ้ ำยจับด้ำนบนของสเลท
(Slate) ลงมำทับ กดสเลท (Slate) จะได้ยินเสียง ของกระดำษกับปุ่ม
ทั้งสี่ของสเลท (Slate)
ให้ผู้เรียนทำเช่นนี้ ซ้ำหลำยครั้งจนผู้เรียนเกิดควำมชำนำญ
ให้ผู้เรียนสัมผัสลักษณะดินสอสไตลัส (Stylus) ว่ำส่วนที่จับและส่วนที่
เป็นเหล็กแหลมสำหรับไว้กดลงในกระดำษ
ให้ผู้เรียนจับสไตลัส (Stylus) โดยกำรวำงนิ้วชี้ของมือขวำพำดไปบน
หัวสไตลัส (Stylus) นิ้วหัวแม่มือวำงแนบด้ำนข้ำง ส่วนนิ้วที่เหลืองอ
เข้ำหำสไตลัส
ให้ผู้เรียนนั่งตัวตรง วำงแขนช่วงล่ำงรำบไปกับพื้น แขนส่วนบนและ

๑๕๑

ทักษะ
๑. กำรเตรียม
ควำมพร้อมกำร
เขียนอักษร
เบรลล์ (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๒ กำรจับสไตลัส (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
ส่วนล่ำงงอทำมุมเล็กน้อย
๔) ให้ผู้เรียนจับสไตลัส (Stylus) ด้วยมือซ้ำย มือขวำจับช่องแรกของแถว
บนสเลท (Slate) ที่ใส่กระดำษแล้วมำกดลงโดยให้น้ำหนักกำรกดอยู่
ที่นิ้วชี้ ใช้ข้อมือขยับขึ้นลง

๑๕๒

กลุม่ ทักษะกำรเขียนอักษรเบรลล์
ทักษะ
๑. กำรเขียน
อักษรเบรลล์ไทย

ทักษะย่อย
๑.๑ กำรเขียนพยัญชนะ
อักษรเบรลล์ภำษำไทย

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๑.๑.๑ สำมำรถเขียนพยัญชนะ ก
จ ด ท ได้

๑)

๒)

๓)
๔)
๑.๑.๒ สำมำรถเขียนพยัญชนะ ข
ฉ ถ น ม ร ล ส อ ได้

๑)

แนวกำรจัดกิจกรรม
ทบทวนกำรใส่กระดำษในสเลทและกำรจับดินสอให้ผู้เรียนใช้นิ้วชี้มือ
ขวำและมือซ้ำยวำงที่ช่องแรกบรรทัดแรกทำงขวำมือแล้วใช้นิ้วชี้ทั้ง
สองมื อ เลื่ อ นกั น ตำมเซลจำกขวำมำซ้ ำ ยจนจบบรรทั ด และถอย
กลับมำที่ต้นบรรทัดแล้วเลื่อนลงมำในบรรทัดต่อมำทำเช่นนี้ จนเกิด
ควำมชำนำญ
ให้ผู้เรียนใช้นิ้วชี้มือซ้ำยวำงที่ช่องแรกบรรทัดแรกและมือขวำจับสไต
รัสวำงที่ช่องแรกของบรรทัดทำงขวำมือแล้วให้ผู้เรียนกดลงในช่อง
เซล นิ้วชี้ซ้ำยเลื่อนไปทำงขวำในเซลต่อมำแล้วให้สไตลัสกดลงในช่อง
เขียนจำกขวำมำซ้ำยจนจบบรรทัดและถอยกลับมำที่ต้นบรรทัด แล้ว
เลื่อนลงมำในบรรทัดต่อมำทำเช่นนี้จนเกิดควำมชำนำญ
ให้ ผู้ เรีย นเขีย นจุด เบรลล์ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ในช่ องเซลโดยตำม
ตำแหน่งนับจำก ขวำมือบนลงล่ำงคือจุด ๑, ๒, ๓ ทำงซ้ำยมือจำก
บนลงล่ำง ๔, ๕, ๖ ทำเช่นนี้จนเกิดควำมชำนำญ
ให้ผู้เรียนเขียนอักษรเบรลล์ในกลุ่ม ๑, ๒, ๔, ๕ ได้แก่ ก (จุด ๑, ๒,
๔, ๕) จ (จุด ๒, ๔, ๕) ด (จุด ๑, ๔, ๕) ห (จุด ๑, ๒, ๕)
ทบทวนกำรใส่กระดำษในสเลทและกำรจับดินสอให้ผู้เรียนใช้นิ้วชี้มือ
ขวำและมือซ้ำยวำงที่ช่องแรกบรรทัดแรกทำงขวำมือแล้วใช้นิ้วชี้ทั้ง
สองมื อ เลื่ อ นกั น ตำมเซลจำกขวำมำซ้ ำ ยจนจบบรรทั ด และถอย
กลับมำที่ต้นบรรทัดแล้วเลื่อนลงมำในบรรทัดต่อมำทำเช่นนี้จนเกิด

๑๕๓

ทักษะ
๑. กำรเขียน
อักษรเบรลล์ไทย
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๑ กำรเขียนพยัญชนะ
อักษรเบรลล์ภำษำไทย
(ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
๒)
๓)

๔)
๕)

๑.๑.๓ สำมำรถเขียนพยัญชนะ ค
ง ช ซ ต ท บ ป ผ ฝ พ ฟ ว ฮ ได้

๑)

๒)

ควำมชำนำญ
ให้ผู้เรียนใช้นิ้วชี้มือซ้ำยวำงที่ช่องแรกบรรทัดแรกและมือขวำจับ
สไตรัส
วำงที่ช่องแรกของบรรทัดทำงขวำมือแล้วให้ผู้เรียนกดลงในช่องเซล นิ้วชี้
ซ้ำยเลื่อน ไปทำงขวำในเซลต่อมำแล้วให้สไตลัสกดลงในช่อง เขียนจำก
ขวำมำซ้ำยจนจบบรรทัดและถอยกลับมำที่ต้นบรรทัดแล้วเลื่อนลงมำ
ในบรรทัดต่อมำทำเช่นนี้จนเกิดควำมชำนำญ
ให้ผู้เรียนเขียนจุดเบรลล์ ๑๒๓๔๕๖ ในช่องเซลโดยตำมตำแหน่งนับ
จำก ขวำมือบนลงล่ำงคือจุด ๑๒๓ ทำงซ้ำยมือจำกบนลงล่ำง ๔๕๖
ทำเช่นนี้จนเกิดควำมชำนำญ
ให้ผู้เรียนเขียนอั กษรเบรลล์ในกลุ่ม ๑๒๓๔๕ ได้แก่ ข (จุด ๑} ๓) ฉ
(จุด ๓} ๔) ถ (จุด ๒, ๓, ๔, ๕) น (จุด ๑, ๓, ๔, ๕) ม (จุด ๑, ๓, ๔) ร
(จุด ๑, ๒, ๓, ๕) ล (จุด ๑, ๒, ๓) ส (จุด ๒, ๓, ๔) อ (จุด ๑, ๒, ๓, ๕)
ทบทวนกำรใส่กระดำษในสเลทและกำรจับดินสอให้ผู้เรียนใช้นิ้วชี้มือ
ขวำและมือซ้ำยวำงที่ช่องแรกบรรทัดแรกทำงขวำมือแล้วใช้นิ้วชี้ทั้งสอง
มือเลื่อนกันตำมเซลจำกขวำมำซ้ำยจนจบบรรทัดและถอยกลับมำที่ต้น
บรรทัดแล้วเลื่อนลงมำในบรรทัดต่อมำทำเช่นนี้จนเกิดควำมชำนำญ
ให้ ผู้ เรี ย นใช้ นิ้ ว ชี้ มื อ ซ้ ำ ยวำงที่ ช่ อ งแรกบรรทั ด แรกและมื อ ขวำจั บ
สไตรัสวำงที่ช่องแรกของบรรทัดทำงขวำมือแล้วให้ผู้เรียนกดลงในช่อง

๑๕๔

ทักษะ

๑. กำรเขียน
อักษรเบรลล์ไทย
(ต่อ)

ทักษะย่อย

๑.๑ กำรเขียนพยัญชนะ
อักษรเบรลล์ภำษำไทย
(ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม

๓) เซล นิ้วชี้ซ้ำยเลื่อนไปทำงขวำในเซลต่อมำแล้วให้สไตลัสกดลงในช่อง
เขียนจำกขวำมำซ้ำยจนจบบรรทัดและถอยกลับมำที่ต้นบรรทัดแล้ว
เลื่อนลงมำในบรรทัดต่อมำทำเช่นนี้จนเกิดควำมชำนำญ
๔) ให้ผู้เรียนเขียนจุดเบรลล์ ๑๒๓๔๕๖ ในช่องเซลโดยตำมตำแหน่งนับ
จำก ขวำมือบนลงล่ำงคือจุด ๑๒๓ ทำงซ้ำยมือจำกบนลงล่ำง ๔๕๖
ทำเช่นนี้จนเกิดควำมชำนำญ
๕) ให้ผู้เรียนเขียนอักษรเบรลล์ในกลุ่ม ๑๒๓๔๕๖ ได้แก่ ค (จุด ๑๓๖) ง
(จุด ๑๒๔๕๖) ช (จุด ๓๔๖) ซ (จุด ๒๓๔๖) ต (จุด ๑๒๕๖) ท (จุด
๒๓๔๕๖) บ (จุด ๑๒๓๖ ) ป (จุด ๑๒๓๔๖) ผ (จุด ๑๒๓๔ ) ฝ (จุด ๑๓๔๖)
พ (จุด ๑๔๕๖) ฟ (จุด ๑๒๔๖) ว (จุด ๒๔๕๖) ฮ (จุด ๑๒๓๔๕๖)

๑๕๕

กลุม่ ทักษะกำรใช้ลูกคิด
ทักษะ
๑. กำรใช้ลูกคิด

ทักษะย่อย
๑.๑ ส่วนประกอบและ
ประเภทของลูกคิด

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
แนวกำรจัดกิจกรรม
๑.๑.๑ สำมำรถบอกส่วนประกอบ ๑) ผู้ ส อนอธิบ ำยให้ ผู้ เรียนรู้จักประเภทของลู กคิดจีนและลู กคิดญี่ ปุ่ น
ของลูกคิดได้
ผู้ ส อนอธิบ ำยส่ ว นประกอบของลู ก คิ ด ให้ ผู้ เรีย นรู้จัก พร้อ มทั้ งจั บ มื อ
ผู้ เรี ย นให้ สั ม ผั ส ลู ก คิ ด ในแต่ ล ะส่ ว น โดยส่ ว นประกอบของลู ก คิ ด
ประกอบด้วย ส่วนต่ำง ๆ ตำมรำยละเอียดในภำพ

Frame คือ ขอบ (กรอบ) รำง
Upper Deck คือ กรอบรำงตอนบน
Lower Deck คือ กรอบรำงตอนล่ำง
Beam คือ แนวกั้น
Rods คือ หลัก(แกนรำง)
Beads คือ เม็ดลูกคิด

๑๕๖

ทักษะ
๑. กำรใช้ลูกคิด
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๑ ส่วนประกอบและ
ประเภทของลูกคิด (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๑.๑.๒ สำมำรถบอกประเภทของ
ลูกคิดได้

๑.๑.๓ สำมำรถบอกหลักของ
ลูกคิด

๑.๒ กำรอ่ำนค่ำของ
ลูกคิด

๑.๒.๑ สำมำรถตั้งลูกคิดได้

แนวกำรจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนนำลูกคิดประเภทต่ำง ๆ มำให้ผู้เรียนรู้จัก พร้อมทั้งให้ผู้เรียน
ได้สัมผัสลูกคิดประเภทต่ำง ๆ โดยลูกคิดมี ๒ ประเภท คือ
๑.๑) ลูกคิดญี่ปุ่น มีลักษณะแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนบนประกอบด้วย
เม็ดลูกคิด 1 เม็ดในแต่ละหลัก ส่วนล่ำงประกอบเม็ด
ลูกคิด 4 เม็ดในแต่ละหลัก
๑.๒) ลูกคิดจีน มีลักษณะแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนบนประกอบด้วยเม็ด
ลูกคิด ๒ เม็ดในแต่ละหลัก ส่วนล่ำงประกอบเม็ดลูกคิด ๕ เม็ดในแต่
ละหลัก
๑) ผู้สอนจับมือผู้เรียนสัมผัสหลักของลูกคิดแต่ละหลัก เช่น หลักหน่วย
หลักสิบ หลักร้อย
๒) ให้นักเรียนสัมผัสจำกขวำมำซ้ำย เช่น แถวลูกคิดที่อยู่ด้ำนขวำสุด
เรียกว่ำ หลักหน่วย แถวที่ ๒ ถัดมำทำงซ้ำย เรียกว่ำ หลักสิบแถวที่
๓ ถัดมำทำงซ้ำย เรียกว่ำ หลักร้อย
๑) ผู้สอนอธิบำยและสำธิตวิธีกำรใช้นิ้วเพื่อตั้งลูกคิดให้ผู้เรียนเข้ำใจ
โดยวิธีกำรตั้งลูกคิดต้องใช้นิ้วในกำรดีดลูกคิด ซึ่งใช้นิ้ว ๓ นิ้วช่วยกัน
คือ นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลำง กำรใช้นิ้วทั้ง ๓ ในกำรดีดลูกคิด
จะแบ่งหน้ำที่กัน ดังนี้
- นิ้วหัวแม่มือ ใช้สำหรับดีดลูกคิดตอนล่ำงขึ้น
- นิ้วชีใ้ ช้สำหรับดีดลูกคิดตอนบนและตอนล่ำงลง และช่วย
นิ้วหัวแม่มือจับลูกคิดตอนล่ำงขึ้น
- นิ้วกลำง ใช้สำหรับดีดลูกคิดตอนบนขึ้น

๑๕๗

ทักษะ
๑. กำรใช้ลูกคิด
(ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๒ กำรอ่ำนค่ำของ
ลูกคิด (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
- กำรดีดลูกคิด ต้องจัดลูกคิดตอนบนเลื่อนขึ้นไปติดขอบบน และ
ลูกคิดตอนล่ำงเลื่อนไปติดขอบล่ำง โดยปล่อยตรงกลำงระหว่ำง
แนวกั้นว่ำงไว้ เวลำตั้งลูกคิดคิดจะเลื่อนลูกคิดไปติดแนวกั้น
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกตั้งลูกคิดจำนวนง่ำย ๆ จนผู้เรียนชำนำญ
๑.๒.๒ สำมำรถอ่ำนค่ำของลูกคิดที่ ๑) ผู้สอนอธิบำยหลักกำรอ่ำนค่ำลูกคิดให้ผู้เรียนฟัง โดยกำรอ่ำนค่ำลูกคิด
ไม่เกินหลักสิบได้
นั้น มักกำหนดให้หลักหน่วยอยู่ชิดขอบขวำมือ แล้วนับหลักถัดไปทำง
ซ้ำยมือเป็นหลักสิบ ตำมลำดับ ซึง่ ค่ำของลูกคิด กำหนดดังนี้
๒) แถวบนมี ๑ เม็ด ในแต่ละหลัก มีค่ำเท่ำกับ ๕ เช่น หลักหน่วย เท่ำกับ ๕
หลักสิบเท่ำกับ ๕๐
๓) แถวล่ำงมี ๔ เม็ด ในแต่ละหลัก มีค่ำเท่ำกับ ๑ เช่น หลักหน่วย เท่ำกับ ๑
หลักสิบ เท่ำกับ ๑๐
๔) ผู้สอนตั้งลูกคิดจำนวนที่ไม่เกินหลักสิบทีละจำนวน แล้วให้ผู้เรียนอ่ำนตำม
๕) ผู้สอนให้ผู้เรียนตั้งลูกคิดที่ไม่เกินหลักสิบทีละจานวน แล้วให้ผู้เรียน อ่าน
เองโดยมีผู้สอนคอยช่วยเหลือ

กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน
๑. คำอธิบำยรำยกลุ่มทักษะ
กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน เป็นกำรพัฒนำทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรใช้เครื่องช่วยฟัง กำรใช้ประสำทหูเทียม
และกำรใช้ภำษำมือ
โดยใช้กระบวนกำร กำรปฏิ บัติจ ริง กำรสำธิต กำรวิเครำะห์ งำน และกำรบูรณำกำรเน้น ผู้เรียนเป็น ส ำคัญ จำกผู้ มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน
มีทีมสหวิทยำกำร ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ ใช้ภำษำในกำรสื่ อสำรได้อย่ำงเหมำะสม สนใจต่อกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีควำมรับผิดชอบ กำรคิดแก้ปัญหำ และดำรงชีวิตประจำวันได้อย่ำงอิสระและมีควำมสุข

๒.วัตถุประสงค์รำยกลุม่ ทักษะ
๑) เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำมือเบื้องต้นในกำรสื่อสำร บอกควำมต้องกำร ควำมรู้สึกแก่บุคคลอื่น และมีทักษะภำษำมือพื้นฐำนในกำรเรียนรู้
ภำษำมือระดับอื่นๆ ต่อไป
๒) เพื่ อให้ ผู้ เรี ย นสำมำรถใช้ก ำรได้ยิน ส่ วนที่ เหลื อ อยู่ได้เต็มศักยภำพ กระตุ้น พั ฒ นำกำรกำรฟั ง กำรพู ด เพื่อ ใช้ในกำรสื่ อ สำรและ กำรเรียนรู้
ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓) เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถใช้และดูแลเครื่องช่วยฟังหรือประสำทหูเทียมได้ด้วยตนเอง
๔) เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมพร้อมในกำรศึกษำระดับสูงขึ้น

๑๕๙

๓. แนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน
ทักษะ
๑. การฟัง

ทักษะย่อย
๑.๑ ตระหนักรู้ว่ามีเสียง
หรือ ไม่มีเสียง

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
๑.๑.๑ สามารถแสดงออกได้ว่า มี ๑) ผู้สอนสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้เรียนรู้ว่ามีเสียงโดยให้ผู้เรียนฟังเสียง
เสียง หรือ ไม่มีเสียง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆตัว แล้วผู้เรียนจะตอบสนองต่อเสียงนั้น ผู้สอน
สังเกตปฏิกิริยาของผู้เรียน เช่น การยิ้ม การเคลื่อนไหวของตา
- เสียงต่่าที่ดังมากเช่น เสียงกลอง ระฆัง กรับ ระยะยะห่างต่างๆกัน
ระดับเดียวกับหู
- เสียงที่ดังและมีจังหวะที่ชัดเจน เช่นเสียงเพลงปลุกใจ เพลงมาร์ช
- เสียงดังภายในบ้าน เช่น เสียงเครื่องปั่นน้่าผลไม้ เสียงต่าในครก
เครื่องดูดฝุ่น โทรทัศน์ วิทยุ
- เสียงภายนอกบ้าน เช่นเสียงรถยนต์ เครื่องบิน รถต่ารวจ รถพยาบาล
เสียงนกร้อง เสียงพูด
๑.๒ เชื่อมโยงความหมาย ๑.๒.๑ สามารถแสดงออก เมื่อได้ ๑) ผู้สอนใช้เสียงที่สื่อความหมายเช่น เสียงดนตรี เสียงเพลง เสียงปรบมือ
ของเสียง
ยินเสียงที่มีความหมาย
ผู้เรียนแสดงออก โดยการโยกตัว เต้น ขยับตามจังหวะ
๒) ผู้สอนท่าเสียงง่ายๆที่มีความหมาย เช่น จุ๊ ๆ บ๊าย-บาย ยิ้มหน่อย
ผู้เรียนแสดงออกตามเสียง
๓) ผู้สอนเรียกชื่อผู้เรียน ผู้เรียนยิ้ม มองตาม หรือแสดงท่าทางว่าเป็นชื่อ
ตัวเอง
๑.๓ การจ่าแนกเสียง
๑.๓.๑ สามารถแสดงออกได้ว่า
๑) ผู้สอนสาธิตพร้อมกับแนะน่าอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจที่มาของเสียงว่ามา
เสียงที่ได้ยินมาจากทิศทางใด
จากทิศทางไหน โดยครูผู้สอนใช้อุปกรณ์ที่ท่าให้เกิดเสียงในทิศทาง
ต่างๆ

๑๖๐

ทักษะ
๑. การฟัง (ต่อ)

ทักษะย่อย
๑.๓ การจ่าแนกเสียง (ต่อ)

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
๒) ให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่ามีเสียงเกิดขึ้น ผู้สอน สังเกตปฏิกิริยาของผู้เรียน
เช่น การหันตามเสียง
๑.๓.๒ สามารถจ่าแนกเสียงดังและ
ผู้สอนสาธิตพร้อมกับอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจระดับความดัง - ค่อย
เสียงค่อย
ของเสียงที่แตกต่างกัน โดยผู้สอนสาธิตพร้อมกับการสร้างสถานการณ์
เสียงชนิดต่างๆ เช่น เสียงที่มีความหมาย และเสียงที่ไม่มีความหมาย
๑.๓.๓ สามารถจ่าแนกเสียงพูด
๑) ผู้สอนให้ฟังเสียงบุคคลที่คุ้นเคย ผู้เรียนบอกเสียงบุคคลนั้นได้ด้วย
บุคคลที่คุ้นเคยได้
ตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
๒) ผู้สอนให้ฟังเสียง และให้ดูรูปภาพบุคคล แล้วให้ผู้เรียน เลือก
รูปภาพบุคคลให้ตรงกับเสียงที่ได้ยิน ได้ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
๑.๓.๔ สามารถจ่าแนกเสียงดนตรี ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนได้ดูและสัมผัสเครื่องดนตรี พร้อมกับฟังเสียงของ
ได้
เครื่องดนตรี
๒) ผู้สอนให้ฟังเสียงดนตรีจากวิดีทัศน์ ผู้เรียนบอกความแตกต่างของเสียง
สองเสียงได้ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
๓) ผู้สอนให้ฟังเสียงดนตรีและให้ดูรูปภาพเครื่องดนตรี แล้วให้ผู้เรียน
เลือกรูปภาพให้ตรงกับเสียงที่ได้ยิน ได้ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
๑.๓.๕ สามารถจ่าแนกความ
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนดู /ฟังเสียงสัตว์ /ผู้เรียนบอกชื่อและเสียงของสัตว์นั้น
แตกต่างของเสียงสัตว์ชนิดต่างๆที่ ๒) ผู้สอนก่าหนดเหตุการณ์สมมติ หรือพาไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้
ก่าหนดให้ได้
เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นและฟังเสียงสัตว์
จากประสบการณ์จริง

๑๖๑

ทักษะ

ทักษะย่อย

๑. การฟัง (ต่อ)

๑.๓ การจ่าแนกเสียง (ต่อ)

๒. การพูด

๒.๑ การออกเสียง

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม

๓) ผู้สอนให้ฟังเสียงสัตว์ และให้ดูรูปภาพสัตว์ แล้วให้ผู้เรียนเลือก
รูปภาพให้ตรงกับเสียงที่ได้ยิน
๑.๓.๖ สามารถจ่าแนกความ
๑) ผู้สอนให้ฟังเสียงยานพาหนะผู้สอนแนะน่าชื่อชนิดของเครื่องยนต์นั้น
แตกต่างของเสียงยานพาหนะ
โดยใช้รูปภาพประกอบ ผู้เรียนบอกประเภทของยานพาหนะ
ประเภทต่างๆ ที่ก่าหนดให้ได้
๒) ผู้สอนให้ฟังเสียงยานพาหนะ และให้ดูรูปภาพยานพาหนะ แล้วให้
ผู้เรียน เลือกรูปภาพให้ตรงกับเสียงที่ได้ยิน
๑.๓.๗ สามารถจ่าแนกเสียงที่เกิด ๑) ผู้สอนให้ฟังเสียงที่เกิดจากธรรมชาติ จากแถบบันทึกเสียง ประกอบ
จากธรรมชาติได้
รูปภาพ ผู้เรียนบอกเสียงธรรมชาติที่ได้ยินนั้น
๒) ผู้สอนก่าหนดเหตุการณ์สมมติ หรือพาไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียน
เช่นอุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ สวนป่ารุกชาติ ให้ผู้เรียนได้สัมผัสเสียง
ตามธรรมชาติ
๑.๓.๘ สามารถจ่าแนกระดับของ ๑) ผู้สอนให้ ฟังเสียงที่เปิดจากเครื่องก่าเนิดเสียง แล้วผู้เรียนบอกระดับ
เสียงเบา-ดังได้
เสียงที่ได้ยิน
๒) เมื่อเปิดวิทยุ /เครื่องเสียง แล้วให้ผู้เรียนปรับตามระดับของเสียงเบา /
ดัง ตามที่ตนเองได้ยิน ด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ
๒.๑.๑ สามารถเปล่งเสียงดัง /
๑) ผู้สอนเมื่อกระตุ้นให้ออกเสียงโดยใช้เครื่องช่วยฝึกพูด ผู้เรียนออกเสียง
เปล่งเสียงเบา/ เปล่งเสียงสูง/เปล่ง
อ้อแอ้ตาม
เสียงต่่า ได้
๒) ผู้ ส อนให้ เลี ยนแบบการออกเสี ยงตามรูปปากหรือเล่ นค่า เล่ นเสี ยง
ผู้เรียน เลียนแบบการออกเสียงตามรูปปากหรือเล่นค่า เล่นเสียง เช่น
อา อู อี ไอ เอา เป็ น ต้ น ได้ ด้ ว ยตนเอง / มี ผู้ ช่ ว ยเหลื อ / ใช้
เครื่องช่วยฝึกพูด

๑๖๒

ทักษะ
๒. การพูด (ต่อ)

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
๓) ผู้สอนให้เลียนแบบการเปล่งเสียงดัง เบา สูง ต่่า ผู้เรียน เลียนแบบการ
เปล่งเสียงตาม
๒.๒ การฝึกลมหายใจ
๒.๒.๑ สามารถควบคุมการหายใจ ๑) ผู้สอนจัดกิจกรรมที่มีการสูดลมหายใจเข้า – ออก เป็นจังหวะ ผู้เรียน
เข้า
– ออก ได้ถูกวิธี
ท่ากิจกรรมที่มีสูดลมหายใจเข้า – ออกได้ด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ
เช่ น การเป่ าลู ก โป่ ง การเป่ าขนนก การเป่ ากบ การเป่ าฟองสบู่
เป็นต้น
๒.๓ การฝึกกลั้นหรือกัก ๒.๓.๑ สามารถกลั้นหรือกักลม
๑) ผู้สอนให้ท่ากิจกรรมที่ต้องมีการกลั้นลมหายใจ ผู้เรียน ท่ากิจกรรมที่
ลมหายใจ
หายใจที่ถูกต้องได้
มีการกลั้นหรือกักลมหายใจได้ด้วยตนเอง/ มีผู้ช่วยเหลือ เช่น การ
เล่นตีจับ การนั่งสมาธิเข้าออก การออกเสียงโน๊ตดนตรี เสียงสระ
ต่างๆ เช่น อา อี อู โอ เป็นต้น
๒.๔ การออกเสียง
๒.๔.๑ สามารถออกเสียงพยัญชนะ ๑) ผู้สอนให้เลียนแบบการออกเสียงพยัญชนะที่เกิดจากเสียงผู้เรียนออก
พยัญชนะที่เกิดจากเสียง ที่เกิดจากเสียงนาสิกได้
เสียงเลียนแบบเสียงได้ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
นาสิก
๒) ผู้ส อนให้ ออกเสียงพยัญ ชนะ ผู้ เรียน บอกพยัญ ชนะที่เกิดจากเสี ยง
นาสิกได้ด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ
๒.๕ การเปรียบเทียบเสียง ๒.๕.๑ สามารถเปรียบเทียบเสียง ๑) ผู้ ส อนให้ อ อกเสี ย งพยั ญ ชนะที่ เกิ ดจากเสี ยงนาสิ ก กับ พยั ญ ชนะอื่ น
พยัญชนะ
พยัญชนะที่เกิดจากเสียงนาสิกกับ
ผู้ เรี ย น บอกพยั ญ ชนะที่ เกิ ด จากเสี ย งนาสิ ก ได้ ด้ ว ยตนเอง/มี ผู้
พยัญชนะอื่นได้
ช่วยเหลือแนะน่า

๑๖๓

ทักษะ
๒. การพูด (ต่อ)

ทักษะย่อย
๒.๖ การออกเสียง
พยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ (ต่อ)

๒.๗ การออกเสียง
พยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ (ต่อ)

๒.๘ การจัดรูปริมฝีปาก

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
๒.๖.๑ สามารถออกเสียงสระ เสียง ๑) ผู้สอนสอนการออกเสียงพยัญชนะ นาสิก ผู้เรียน บอกพยัญชนะที่เกิด
สั้น เสียงยาวได้
จากเสียงนาสิกได้ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือแนะน่า
๒) ผู้สอนให้ออกเสียงพยัญชนะเสียงกลาง ผู้เรียน ออกเสียงตามฐาน
กรณ์ได้ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
๓) ผู้สอนให้ออกเสียงพยัญชนะเสียงต่่า ผู้เรียนออกเสียงตามฐานกรณ์ได้
ด้วยตนเองมีผู้ช่วยเหลือ
๒.๗.๑ สามารถออกเสียงสระ เสียง ๑) ผู้สอนให้ออกเสียงสระเสียงสั้น อะ อิ อุ เอ เอา ผู้เรียน ออกเสียงได้
สั้น เสียงยาวได้
ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
๒) ผู้สอนให้ออกเสียงสระเสียงยาว อา อี อู ออ ไอ โอ ผู้เรียน ออกเสียง
ได้ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
๒.๗.๒ สามารถผันเสียงวรรณยุกต์ ๑) ให้ผันเสียงวรรณยุกต์ เอก ผู้เรียนผันเสียงวรรณยุกต์ได้ด้วยตนเอง /
ได้
มีผู้ช่วยเหลือ
๒) ให้ผันเสียงวรรณยุกต์ โท ผู้เรียนผันเสียงวรรณยุกต์ได้ด้วยตนเอง /
มีผู้ช่วยเหลือ
๓) ให้ผันเสียงวรรณยุกต์ ตรี ผู้เรียนผันเสียงวรรณยุกต์ได้ด้วยตนเอง /
มีผู้ช่วยเหลือ
๔) ให้ผันเสียงวรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา ผู้เรียนผันเสียงวรรณยุกต์ได้
ด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ
๒.๘.๑ สามารถเปรียบเทียบรูป
๑) เมื่อท่ารูปปาก ค่าที่มีรูปปากเหมือนกันสองครั้ง ผู้เรียน บอกได้ว่า มี
ปากได้
รูปปากเหมือนกันได้ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
๒) เมื่อท่ารูปปาก ค่าที่มีรูปปากต่างกันสองค่า ผู้เรียน บอกได้ว่ามีรูปปาก

๑๖๔

ทักษะ
๒. การพูด (ต่อ)

ทักษะย่อย

๒.๙ การอ่านริมฝีปาก

๒.๑๐ การพูดเป็นค่า

๒.๑๑ การออกเสียงเป็น
วลี

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
ต่างกัน ได้ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
๓) เมื่อท่ารูปปาก ผู้เรียน ชี้หรือบอกค่าตามรูปปากนั้นได้ด้วยตนเอง/ มีผู้
ช่วยเหลือ
๒.๙.๑ สามารถอ่านริมฝีปากได้
๑) ผู้สอนจัดกิจกรรม การอ่านริมฝีปากหน้ากระจกเงา ให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตาม
๒) เมื่อพูดเป็นค่า ผู้เรียนอ่านริมฝีปากได้ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
๓) เมื่อพูดเป็นวลี ผู้เรียนอ่านริมฝีปากได้ด้วยตนเอง/ มีผู้ช่วยเหลือ
๔) เมื่อพูดเป็นประโยค ผู้เรียน อ่านริมฝีปากได้ด้วยตนเอง /มีผู้ช่วยเหลือ
๒.๑๐.๑ สามารถพูดออกเสียงเป็น ๑) ผู้สอนและผู้เรียน นั่งหน้ากระจก หรือนั่งหันหน้าชนกันโดยให้ สังเกตริม
ค่าได้
ฝีปากของครู
๒) ผู้สอนพูดออกเสียงค่าศัพท์หนึ่งพยางค์ /สองพยางค์ให้ผู้เรียน พูดตาม
ที ล ะค่ า โดยครู แ ก้ ไ ขการพู ด ให้ กั บ ผู้ เ รี ย นโดยครู อ าจใช้ สื่ อ
ประกอบการสอนตามความเหมาะสมเช่น เครื่องช่วยฝึกพูด
๓) ผู้สอนให้พูดเป็นค่าตามบัตรภาพ ผู้ เรียนเป็นค่าได้ด้วยตนเอง/ มีผู้
ช่วยเหลือหรือใช้เครื่องช่วยฝึกพูด
๔) ผู้สอนจัดกิจกรรมการฝึกออกเสียงเป็นค่าโดยใช้เครื่องช่วยฝึกพูดให้
ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน
พาฝึกปฏิบัติ
๒.๑๑.๑ สามารถพูดออกเสียงเป็น ๑) ผู้สอนและผู้เรียนนั่งหน้ากระจกหรือนั่งหันหน้าชนกัน โดยให้ ผู้เรียน
วลีได้
สังเกตริมฝีปากของผู้สอน
๒) ผู้สอนพูดออกเสียงค่าศัพท์ที่เป็นค่าวลีให้ผู้เรียนพูดตามที่ละค่า โดย

๑๖๕

ทักษะ
๒. การพูด (ต่อ)

๓.การใช้
เครื่องช่วยฟัง

ทักษะย่อย

พัฒนาการที่คาดหวัง

แนวการจัดกิจกรรม
ครูแก้ไขการพูดให้กับผู้เรียนโดยครูอาจใช้สื่อประกอบการสอนตามความ
เหมาะสม/ใช้เครื่องช่วยฝึกพูด
๓) ให้พู ดเป็นวลี ผู้ เรียน พูดเป็นวลี ได้ด้วยตนเอง / มีผู้ ช่ว ยเหลือ / ใช้
เครื่องช่วยฝึกพูด
๒.๑๒ การพูดเป็นประโยค ๒.๑๒.๑ สามารถพูดออกเสียงเป็น ๑) ผู้สอนและผู้เรียนนั่งหน้ากระจกหรือนั่งหันหน้าชนกัน โดยให้ผู้เรียน
ประโยคได้
สังเกตริม ฝีปากของผู้สอน
๒) ผู้ ส อนพู ด ออกเสี ย งค่ า ศั พ ท์ ที่ เป็ น ประโยคให้ ผู้ เรี ย นพู ด ตามที่ ล ะ
ประโยค โดยครู แ ก้ ไ ขการพู ด ให้ กั บ ผู้ เ รี ย นโดยผู้ ส อนอาจใช้ สื่ อ
ประกอบการสอนตามความเหมาะสมเช่นเครื่องช่วยฝึกพูด
๓) ให้ พู ด เป็ น ประโยค ผู้ เ รี ย นพู ด เป็ น ประโยคได้ ด้ ว ยตนเอง / มี ผู้
ช่วยเหลือ
๒.๑๓ การเล่าเรื่อง
๒.๑๓.๑ สามารถเล่านิทาน
๑) ผู้สอนยกบัตรภาพแล้วให้ฝึกเล่านิทานโดยพูดทีละค่า ผู้เรียน เล่า
เหตุการณ์และสิ่งที่สนใจให้ผู้อื่นฟัง
นิทานได้ด้วยตนเอง/ มีผู้ช่วยเหลือ
ได้
๒) ผู้สอนให้เล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตประจ่าวันง่ายๆ ผู้เรียนเล่า
เหตุการณ์ได้ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
๓) ผู้สอนให้เล่าสิ่งที่สนใจ ผู้เรียนเล่าสิ่งที่สนใจได้ด้วยตนเอง/มีผู้
ช่วยเหลือ
๓.๑. การใช้เครื่องช่วยฟัง ๓.๑.๑ สามารถใส่เครื่องช่วยฟังได้ ๑) ผู้สอนอธิบายขั้นตอนการใส่เครื่องช่วยฟัง
อย่างถูกต้อง
๒) ผู้สอนสาธิตการใส่เครื่องช่วยฟัง แล้วให้ผู้เรียนฝึกใส่เครื่องช่วยฟังตาม
ครู
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกใส่เครื่องช่วยฟังด้วยตนเอง

๑๖๖

ทักษะ
๓.การใช้
เครื่องช่วยฟัง
(ต่อ)

ทักษะย่อย

๓.๒. การดูแลรักษา
เครื่องช่วยฟัง

พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
๓.๑.๒ สามารถเปิด ปิด เครื่องช่วย ๑) ผู้สอนอธิบายขั้นตอนการเปิดปิดเครื่องช่วยฟัง
ฟังได้
๒) ผู้สอนสาธิตการการเปิดปิดเครื่องช่วยฟังแล้วให้ผู้เรียนฝึกการเปิดปิด
เครื่องช่วยฟังตามครู
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกใส่การเปิดปิดเครื่องช่วยฟังด้วยตนเอง
๓.๑.๓ สามารถปรับระดับเสียง
๑) ผู้สอนอธิบายขั้นตอนการปรับระดับเสียงเครื่องช่วยฟัง
เครื่องช่วยฟังได้
๒) ผู้สอนสาธิตการการปรับระดับเสียงเครื่องช่วยฟังแล้วให้ผู้เรียนฝึกการ
ปรับระดับเสียงเครื่องช่วยฟัง
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกใส่การปรับระดับเสียงเครื่องช่วยฟังด้วยตนเอง
๓.๑.๔ สามารถบอกได้ว่า
๑) ผู้สอนอธิบาย
เครื่องช่วยฟังขัดข้อง
๒) เมื่อเครื่องช่วยฟังที่ขัดข้อง ผู้เรียนบอกได้ว่ามีความขัดข้อง เช่น เสียง
ขาดหาย เปิดไม่ติด ไม่ได้ยินเสียงเป็นต้น
๓.๒.๑ สามารถดูแลรักษาเครื่องช่วย ๑) ผู้สอนสอนให้ผู้เรียนใช้เครื่องช่วยฟังเสร็จแล้ว ผู้เรียนท่าความสะอาดหู
ฟังได้อย่างถูกวิธี
ฟังได้อย่างถูกวิธีด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ
๓.๒.๒ สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑) ผู้สอนสอนให้ผู้เรียนเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง ผู้เรียนเปลี่ยน
เครื่องช่วยฟังได้
แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง
๒) เมื่อแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังหมด ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่
เครื่องช่วยฟังได้ด้วยตนเอง หรือมีผู้สอนคอยช่วยเหลือ
๓.๒.๓ สามารถเก็บเครื่องช่วยฟังไว้ ๑) เมื่อให้ผู้เรียนเก็บเครื่องช่วยฟัง ผู้เรียนสามารถเก็บเครื่องช่วยฟังได้
ในที่เหมาะสมได้
อย่างถูกวิธีด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ

๑๖๗

ทักษะ
ทักษะย่อย
พัฒนาการที่คาดหวัง
แนวการจัดกิจกรรม
๔. การใช้ภาษามือ ๔.๑ การใช้ภาษามือเพื่อ ๔.๑.๑ สามารถใช้ภาษามือเพื่อการ ๑) ผู้สอนสอนเมื่อให้แนะน่าตนเอง โดยใช้ภาษามือ ผู้เรียนใช้ภาษามือ
แนะน่าตนเองได้ด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ
การสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง สื่อสารเกีย่ วกับตนเองและ
๒) ผู้สอนสอนให้ผู้เรียนรู้จักบุคคลในครอบครัว โดยดูรูปภาพบุคคลใน
และครอบครัว
ครอบครัวได้
ครอบครัว ของผู้เรียน โดยใช้ภาษามือ ผู้เรียน ใช้ภาษามือสือ่ สารบอก
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวได้ด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ
๓) ผู้สอนสอนให้บอกความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลในครอบครัวโดยใช้
ภาษามือ ผู้เรียนใช้ภาษามือบอกได้ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนดูรูปภาพเครื่องแต่งกาย ของผู้เรียนโดยใช้ภาษามือ
๔.๒ การใช้ภาษามือเพื่อ ๔.๒.๑ สามารถใช้ภาษามือเพื่อ
ผู้เรียน ใช้ภาษามือบอกเครื่องแต่งกายเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง /มีผู้
การสื่อสารเกี่ยวกับการ
การสื่อสารเกี่ยวกับการแต่งกายได้
ช่วยเหลือ
แต่งกาย
๒) เมื่อให้บอกเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของตนเอง ผู้เรียน ใช้ภาษามือบอก
ได้ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
๑) ผู้สอนสอนให้ดูรูปภาพสิ่งของ เครื่องใช้ ที่ใช้ในชีวิตประจ่าวัน โดยใช้
๔.๓ การใช้ภาษามือเพื่อ ๔.๓.๑ สามารถใช้ภาษามือเพื่อ
ภาษามือ ผู้เรียน ใช้ภาษามือบอกตาม ได้ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
การสื่อสาร เกี่ยวกับ
การสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งของ
สิ่งของ เครื่องใช้ ที่ใช้ใน เครื่องใช้ที่ใช้ในชีวิตประจ่าวันได้ ๒) เมื่อให้บอกเกี่ยวกับชนิดของ สิ่งของ เครื่องใช้ที่ใช้ในชีวิตประจ่าวัน
ผู้เรียน ใช้ภาษามือบอก ได้ด้วยตนเอง /มีผู้ช่วยเหลือ
ชีวิตประจ่าวัน
๑) ผู้สอนสอนให้ดูรูปภาพอาหาร โดยใช้ภาษามือ ผู้เรียนใช้ภาษามือบอก
๔.๔ การใช้ภาษามือเพื่อ ๔.๔.๑ สามารถใช้ภาษามือเพื่อ
ตาม ได้ด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ
การสื่อสารเกี่ยวกับอาหาร การสื่อสารเกี่ยวกับอาหารได้
๒) เมื่อให้บอกเกี่ยวกับชนิดของ สิ่งของ เครื่องใช้ที่ใช้ในชีวิตประจ่าวัน
ผู้เรียน ใช้ภาษามือบอก ได้ด้วยตนเอง /มีผู้ช่วยเหลือ

๑๖๘

ทักษะ
ทักษะย่อย
๔. การใช้ภาษามือ ๔.๕ การใช้ภาษามือเพื่อ
(ต่อ)
การสือ่ สารเกี่ยวกับผัก
ผลไม้
๔.๖ การใช้ภาษามือเพื่อ
การสื่อสารเกี่ยวกับสัตว์
๔.๗ การใช้ภาษามือเพื่อ
การสื่อสารเกี่ยวกับสี
๔.๘ การใช้ภาษามือเพื่อ
การสื่อสารเกี่ยวกับรูปทรง
เรขาคณิต
๔.๙ การใช้ภาษามือเพื่อ
การสื่อสารเกี่ยวกับการนับ
จ่านวน
๔.๑๐ การใช้ภาษามือ
เพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับ
พยัญชนะภาษามือ
๔.๑๑ การใช้ภาษามือเพื่อ
การสื่อสารเกี่ยวกับ
สถานที่ต่างๆ ในชุมชน

พัฒนาการที่คาดหวัง
๔.๕.๑ สามารถใช้ภาษามือเพื่อ
การสื่อสารเกี่ยวกับผัก ผลไม้ได้
๔.๖.๑ สามารถใช้ภาษามือเพื่อ
การสื่อสารเกี่ยวกับสัตว์ได้
๔.๗.๑ สามารถใช้ภาษามือเพื่อ
การสื่อสารเกี่ยวกับสีได้
๔.๘.๑ สามารถใช้ภาษามือเพื่อ
การสื่อสารเกี่ยวกับรูปทรง
เรขาคณิตได้
๔.๙.๑ สามารถใช้ภาษามือเพื่อ
การสื่อสารเกี่ยวกับการนับจ่านวน
ได้
๔.๑๐.๑ สามารถใช้ภาษามือเพื่อ
การสื่อสารเกี่ยวกับพยัญชนะภาษา
มือได้
๔.๑๑.๑ สามารถใช้ภาษามือเพื่อ
การสื่อสารเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ในชุมชนได้

แนวการจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนสอนให้ดูรูปภาพผัก ผลไม้ โดยใช้ภาษามือผู้เรียนใช้ภาษามือ
บอกได้ด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ
๒) เมื่อก่าหนดสถานการณ์สมมติ เกี่ยวกับ ผัก ผลไม้ ผู้เรียนใช้ภาษามือ
บอกได้ด้วยตนเอง/มีผู้ช่วยเหลือ
๑) ผู้สอนให้ดูรูปภาพสัตว์ แนะน่าสัตว์ชนิดต่างๆ โดยใช้ภาษามือ
๒) ผู้เรียนใช้ภาษามือบอกตามด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ
๑) ผู้สอนแนะน่าสีชนิดต่างๆ โดยใช้ภาษามือ ให้ผู้เรียนใช้ภาษามือ
๒) บอกตามด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ
๑) ผู้สอนสอนให้ดูรูปภาพรูปทรงเรขาคณิต โดยใช้ภาษามือ
๒) ให้ผู้เรียน ใช้ภาษามือบอกตามด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ
๑) ผู้สอนสอนตัวเลข โดยใช้ภาษามือ ประกอบบัตรภาพตัวเลข
๒) ผู้เรียนใช้ภาษามือบอกตามด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ
๑) ผู้สอนสอนพยัญชนะโดยให้ดูบัตรภาพพยัญชนะ และแนะน่าท่า
ภาษามือ
๒) ผู้เรียนใช้ภาษามือบอกตามได้ด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ
๑) ผู้สอน เรื่องสถานที่ต่างๆ ในชุมชนโดยใช้ภาษามือ ประกอบบัตร
ภาพ
๒) ผู้เรียนใช้ภาษามือบอกตามได้ด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ

๑๖๙

ทักษะ
ทักษะย่อย
พัฒนาการที่คาดหวัง
๔. การใช้ภาษามือ ๔.๑๒ การใช้ภาษามือเพื่อ ๔.๑๒.๑ สามารถใช้ภาษามือเพื่อ
(ต่อ)
การสื่อสารเกี่ยวกับ
การสื่อสารเกี่ยวกับยานพาหนะได้
ยานพาหนะได้
๔.๑๓ การใช้ภาษามือ
สื่อสารเกี่ยวกับการ
เดินทาง

๔.๑๓.๑ สามารถใช้ภาษามือ
สื่อสารเกี่ยวกับการเดินทางได้

แนวการจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนให้ดูรูปภาพยานพาหนะ ประกอบแนะน่าท่าภาษามือ
๒) ผู้เรียนใช้ภาษามือบอกตามได้ด้วยตนเอง / มีผู้ช่วยเหลือ
๓) เมื่อเห็นยานพาหนะ ผู้เรียนใช้ภาษามือบอกได้ด้วยตนเอง/ มีผู้
ช่วยเหลือ
๑) ผู้สอนก่าหนดเหตุการณ์สมมติ การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ โดยใช้
ภาษามือ เล่าประกอบ ผู้เรียนใช้ภาษามือสื่อสารเกี่ยวกับเดินทางตาม
ได้ด้วยตนเองหรือมีผู้สอนคอยช่วยเหลือ เช่น สัญญาณจราจร ต่างๆ
ทิศทาง

๑๗๐

บัญชีคาศัพท์
หมวด
การสื่อสาร
บุคคล
ร่างกาย
สิ่งของเครื่องใช้

ยานพาหนะ
สัตว์

สี
จ่านวนนับ/ตัวเลข

คาศัพท์
การทักทาย การยกมือไหว้ การยิ้มการแสดงความเคารพ การใช้ภาษามือเรียกชื่อ เป็นต้น
การตอบรับ การพยักหน้า หัวเราะ สั่นศีรษะ แสดงสีหน้าพอใจ แสดงความสนใจ การปฏิเสธ
การปฏิบัติตามคาสั่งกิน นอน เดิน วิ่ง คลาน นั่ง กระโดด การเลียนแบบ การหยิบ ไป มา เล่น จับ ชี้ หยุด
สมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่ น้อง หลาน พี่สาว พี่ชาย น้องชาย น้องสาว ลูก
บุคคลรอบข้างครู หมอ เพื่อน ต่ารวจ ทหาร แม่ค้า พ่อค้า
ร่างกาย ตา หู จมูก ปาก ผม ฟัน แขน ขา มือ เท้า เล็บ
ห้องนอนเตียงนอน โคมไฟ หมอน ผ้าห่ม แอร์ พัดลม พรมเช็ดเท้า
ห้องนาแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ส้วม กระดาษช่าระ กระจก สบู่ ยาสระผม โลชั่น
ห้องครัวจาน ชาม ถ้วย กระทะ ตะหลิว กาน้่ารอน ช้อน ส้อม หม้อ เครื่องปิ้งขนมปัง ตู้เย็น เตาแก๊ส มีด แก้วน้่า เขียง
ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ สมุด หนังสือ ไม้บรรทัด ดินสอ ปากกา ยางลบ ดินสอสี
ทางบกรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถตู้ รถบรรทุก รถโดยสารประจ่าทาง รถกระบะ รถพยาบาล รถดับเพลิง รถไฟ รถไฟฟ้า
ทางนาเรือ
ทางอากาศเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์
สัตว์บก สุนัข เสือ สิงโต ช้าง ม้า วัว ควาย แมว กระต่าย หมี ยีราฟ กวาง แกะ แพะ กระรอก ลิง
สัตว์นา ปลา กุ้ง หอย ปลาวาฬ ปลาฉลาม หมู หนู
สัตว์ปีก นก ไก่ เป็ด
สัตว์เลือยคลาน งู จระเข้ เต่า ไส้เดือน
สี สีขาว แดง ด่า ชมพู น้า่ เงิน เขียว เหลือง ส้ม ฟ้า น้่าตาลเทา ทอง เงิน
ตัวเลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (ตัวเลข ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐)

๑๗๑

หมวด
อาหาร

กิจวัตรประจ่าวัน

ความรู้สึก
กีฬา
หมายเหตุ

คาศัพท์
จานวนนับ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (ตัวเลข ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐)
อาหารคาว /หวาน ข้าวสวย ข้าวต้ม ข้าวเหนียว โจ๊ก ข้าวผัด หมูทอด ไข่เจียว ไข่ดาว ไข่ต้ม ก๋วยเตี๋ยว ไก่ยาง ไก่ทอด ราดหน้า
ผักซีอิ๋ว แกงเผ็ด แกงจืด ลูกชิ้น ขนมปัง
เครื่องดื่ม นม น้่าส้ม น้่าผลไม้ น้่าสตอเบอรรี่ โอวัลติน ชา กาแฟ น้่าแข็ง น้่าเปล่า ชาเขียว น้่าอัดลม
ผลไม้ ส้ม กล้วย องุ่น มะละกอ ทุเรียน แอบเปิล สับปะรด น้อยหน่า มังคุด ฝรั่ง มะม่วง มะพร้าวล่าไย ลิ้นจี่
การรับประทานอาหาร กิน อร่อย เอาใหม่ หิว ไม่อร่อย เผ็ด เค็ม หวาน เปรี้ยว ธรรมดา ดื่มน้่า
การแต่งกาย เสื้อแขนสั้น เสื้อแขนยาว กางเกงขาสั้น กางเกงขายาว กระโปรง ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขาวม้า ถุงมือ เข็มขัด เนคไท
รองเท้า ถุงเท้า
การทาความสะอาดร่างกาย อาบน้่า แปรงฟัน ล้างหน้า ปัสสาวะ อุจจาระ ล้างมือ สระผม
หิว อิ่ม สบาย เหนื่อย ร้อน หนาว เย็น รัก โกรธ ดีใจ เสียใจ เจ็บ ปวด กลัว พอใจ ไม่พอใจ ตกใจ ตื่นเต้น
วิ่ง ว่ายน้่า ฟุตบอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน กอล์ฟ
เปตอง มวย ตะกร้อ

ค่าศัพท์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความสามารถของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สถานการณ์ ฤดูกาล ภูมิภาค ตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้สอนและผู้ปกครองควรเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการ เช่น การฝึกฟัง ฝึกพูด การใช้เครื่องช่วยฟัง ท่าให้การสอนทักษะที่จ่าเป็น
เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ และที่บ้าน

กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ
เป็นการพัฒนาพฤติกรรมการปรับตัวในการดารงชีวิตในสังคม ซึ่งผู้เรียนอาจได้รับการพัฒนาทักษะใดทักษะหนึ่งหรือใน ๑๐ พฤติกรรมนี้ ประกอบด้วย
(๑) การสื่อความหมาย (Communication) (๒) การดูแลตนเอง (Self-care) (๓) การดารงชีวิตภายในบ้าน (Home living) (๔) การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม
(Social and Interpersonal Skills) (๕) การใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชน (Use of Community Resources) (๖) การควบคุมตนเอง (Self- direction) (๗) การนา
ความรู้มาใช้ในชีวิตประจาวัน (Functional Academic Skills) (๘) การใช้เวลาว่าง (Leisure) (๙) การทางาน (Work) (๑๐) การมีสุขอนามัยและความปลอดภัย
เบื้องต้น (Health and Safety)
การพัฒนาเด็กที่มีความจาเป็นพิเศษตามหลักสูตรนี้อาจจะใช้บริการนักกิจกรรมบาบัดในศูนย์การศึกษาพิเศษหรือในโรงพยาบาลหรือตามระบบคูปอง
บัญชี ค

กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ
๑. คำอธิบำยรำยกลุ่มทักษะ
กลุ่ ม ทั ก ษะจ ำเป็ น เฉพำะเด็ ก ที่ มี ค วำมบกพร่ อ งทำงร่ ำ งกำย หรื อ กำรเคลื่ อ นไหว หรื อ สุ ข ภำพ เป็ น กำรฝึ ก กำรใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งช่ ว ยเดิ น
กำยอุปกรณ์เสริม กำยอุปกรณ์เทียม อุปกรณ์ดัดแปลง และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำมสะดวก รวมถึงกำรดูแลสุขอนำมัยของตนเองเพื่อป้องกันภำวะแทรกซ้อน
โดยใช้กำรปฏิบัติจริง กำรสำธิต กำรวิเครำะห์งำน และกำรบูรณำกำร ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำกผู้มีควำมชำนำญเฉพำะด้ำน มีทีมสหวิ ทยำกำร
ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถใช้กล้ำมเนื้อมัดใหญ่ กล้ำมเนื้อมัดเล็กได้อย่ำงประสำนสัมพันธ์ ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่ำงเหมำะสม สนใจต่อกำรเรียนรู้
สิ่งต่ำงๆ รอบตัว เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ อย่ำงมีควำมสุข

๒. วัตถุประสงค์รำยกลุ่มทักษะ
๑)
๒)
๓)
๔)

เพื่อให้ผู้เรียนใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน กำยอุปกรณ์เสริม กำยอุปกรณ์เทียม อุปกรณ์ดัดแปลงและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำมสะดวกได้
เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถช่วยเหลือตนเองในกำรทำกิจวัตรประจำวันได้
เพือ่ ให้ผู้เรียนสำมำรถดูแลสุขอนำมัยของตนเองไม่ให้เกิดภำวะแทรกซ้อนได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมพร้อมในกำรศึกษำระดับสูงขึ้น

๑๗๔

๓. แนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กที่มคี วำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หรือกำรเคลื่อนไหว หรือสุขภำพ
ทักษะ
๑.กำรใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน
(Walker รถเข็น
ไม้เท้ำ ไม้ค้ำยัน )

ทักษะย่อย
๑.๑ กำรเข้ำถึงอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๑.๑.๑ สำมำรถเคลื่อนย้ำยตัวจำก
ที่หนึ่งเข้ำไปอยู่ใน Walker ได้

๑.๑.๒ สำมำรถเคลื่อนย้ำยตัวจำก
ที่หนึ่งเข้ำไปอยู่ในเก้ำอี้รถเข็น ได้

แนวกำรจัดกิจกรรม
๑) ผู้ ส อนให้ ผู้ เรีย นเคลื่ อ นย้ำ ยตั ว จำกเก้ ำอี้ ไปยั ง Walker ด้ ว ยตนเอง
โดยขยับตัวมำทำงด้ำนหน้ำเก้ำอี้เล็กน้อย เท้ำวำงรำบกับพื้น โน้มตัว
มำด้ำนหน้ำ มือทั้งสองข้ำงจับบริเวณด้ำนบนของ Walker ลงน้ำหนัก
ที่แขนทั้งสองข้ำงเพื่อยันตัวขึ้น พยำยำมทรงตัวตั้งตรง
๒) ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นเคลื่ อ นย้ ำ ยตั ว จำกพื้ น ไปยั ง Walker ด้ ว ยตนเอง
โดยจัดท่ำให้อยู่ในท่ำเทพธิดำ มือทั้งสองข้ำงจับบริเวณขำของ Walker
จำกนั้นยกตัวขั้นให้อยู่ในท่ำคุกเข่ำ ตั้งเข่ำข้ำงใดข้ำงหนึ่งขึ้นให้อยู่ใน
ท่ำกึ่งคุกเข่ำ ใช้แขนและมือเหนี่ยวตัวขึ้นให้อยู่ในท่ำยืนตรง
๑) ผู้ สอนให้ ผู้เรียนเคลื่ อนย้ำยตัว จำกเตียงไปยัง เก้ำอี้รถเข็น (ในกรณี
เก้ำอี้รถเข็นอยู่ด้ำนหน้ำเตียง)โดยจัดท่ำผู้เรียนให้อยู่ในท่ำนั่งเหยียดขำ
ทั้งสองข้ำง ล็ อคล้อรถเข็น หั นหลั งเข้ำหำเก้ำอี้รถเข็น ใช้มือยันพื้ น
เตียงเพื่อเลื่อนตัวเข้ำไปใกล้รถเข็น จำกนั้นใช้มือทั้งสองข้ำงจับบริเวณ
ที่พักแขนรถเข็นทำงด้ำนหน้ำลงน้ำหนักมือทั้งสองข้ำงยกตัวขึ้นเลื่อน
ตัวเข้ำไปนั่งในรถเข็น ปลดล็อคล้อรถเข็นเลื่อนรถเข็นออกเพื่อให้วำง
เท้ำได้
๒) ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนเคลื่อนย้ำยตัวจำกพื้นขึ้นไปที่เก้ำอี้รถเข็น โดยจัด
ท่ำให้ผู้เรียนอยู่ในท่ำยืนเข่ำ ล็อคล้อรถเข็น ใช้มือจับบริเวณที่นั่งหรือที่
วำงแขนเพื่อยันตัวลุกขึ้นยืน หลังจำกนั้นหมุนตัวนั่งลงในรถเข็น ยกขำ
วำงบนที่พักเท้ำรถเข็น

๑๗๕

ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. กำรใช้อุปกรณ์ ๑.๑ กำรเข้ำถึงอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน
เครื่องช่วยเดิน (ต่อ)
(Walker รถเข็น
ไม้เท้ำ ไม้ค้ำยัน)
(ต่อ)

๑.๒ กำรทรงตัวอยู่ใน
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๑.๑.๓ สำมำรถเคลื่อนย้ำยตัวจำก
ที่หนึ่งเข้ำไปอยู่ในไม้ค้ำยันได้

แนวกำรจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนเคลื่อนย้ำยตัวจำกเก้ำอี้ไปยังไม้ค้ำยัน โดยให้ ผู้เรียน
ขยับตัวมำทำงด้ำนหน้ำเก้ำอี้เล็กน้อย ใช้มือทั้งสองข้ำงจับไม้ ค้ำยันตั้ง
ให้มั่นคง จำกนั้นโน้มตัวมำทำงด้ำนหน้ำแล้วลงน้ำหนักที่มือทั้งสองข้ำง
ลุกขึ้นยืน
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนเคลื่อนย้ำยตัวจำกพื้นไปยังไม้ค้ำยันโดยให้ผู้เรียนอยู่ใน
ท่ำยืนเข่ำ ใช้มือทั้งสองข้ำงจับไม้ค้ำยันตั้งให้มั่นคง จำกนั้นลงน้ำหนัก
มือทั้งสองข้ำงยันตัวยืน
๑.๑.๔ สำมำรถเคลื่อนย้ำยตัวจำก
ผู้สอนให้ผู้เรียนเคลื่อนย้ำยตัวจำกเก้ำอี้ไปยังไม้เท้ำโดยให้ผู้เรียนขยับ
ที่หนึ่งเข้ำไปอยู่ในไม้เท้ำได้
ตัวมำทำงด้ำนหน้ำเก้ำอี้เล็กน้อย ใช้มือข้ำงที่ถนัดหรือข้ำงที่มีแรงจับไม้
เท้ำให้มั่งคง จำกนั้นโน้มตัวมำทำงด้ำนหน้ำลงน้ำหนักที่มือยันตัวลุกขึ้นยืน
๑.๒.๑ สำมำรถทรงตัวอยู่ใน
ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนทรงตัวโดยใช้ Walker ใช้มือทั้งสองข้ำงจับบริเวณที่
Walker ได้
รองมื อ ให้ ถู ก ต ำแหน่ ง ล ำตั ว ตั้ ง ตรง ขำทั้ ง สองข้ ำ งแยกออกจำกกั น
เล็กน้อย เท้ำแนบระนำบกับพื้น
๑.๒.๒ สำมำรถทรงตัวอยู่ใน เก้ำอี้
ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งทรงตัวบนรถเข็น ลำตัวตั้งตรงชิดกับพนักพิงของ
รถเข็นได้
รถเข็น ศีรษะอยู่แนวกึ่งกลำงลำตัว เท้ำวำงบนที่พักเท้ำของรถเข็น
๑.๒.๓ สำมำรถทรงตัวอยู่ในไม้ค้ำ
ผู้ส อนให้ ผู้ เรียนยืนทรงตัว พร้อมใช้ไม้ค้ำยัน โดยให้ ไม้ค้ำยันตั้งตรง
ยันได้
สอดใต้แขนบริเวณรักแร้มือจับบริเวณที่จับ ปลำยไม้เท้ำวำงระนำบกับพื้น
๑.๒.๔ สำมำรถทรงตัวอยู่ในไม้เท้ำ
ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนทรงตัวพร้อมใช้ไม้เท้ำ มือจับบริเวณที่จับ ลำตัวตั้ง
ได้
ตรงเท้ำวำงระนำบกับพื้น

๑๗๖

ทักษะ
ทักษะย่อย
๑. กำรใช้อุปกรณ์ ๑.๓ กำรทรงตัวอยู่ใน
เครื่องช่วยเดิน
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดินได้
(Walker รถเข็น เมื่อมีแรงต้ำน
ไม้เท้ำ ไม้ค้ำยัน)
(ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๑.๓.๑ สำมำรถทรงตัวอยู่ใน
Walker ได้เมื่อมีแรงต้ำน

แนวกำรจัดกิจกรรม
ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนทรงตัวอยู่ใน Walker โดยผู้สอนให้แรงต้ำนจำกกำร
ใช้มือแตะบริเวณไหล่ ขวำแล้วให้แรงผลั กมำทำงซ้ำย ใช้มือแตะบริเวณ
ไหล่ซ้ำยแล้วให้แรงผลึกมำทำงขวำ ใช้มือแตะบริเวณด้ำนหลังแล้วผลักมำ
ทำงด้ำนหน้ำ และใช้มือแตะบริเวณหน้ำอกแล้วผลักมำทำงด้ำนหลังโดย
แรงที่ใช้ต้องเริ่มจำกน้อยไปมำก โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย
๑.๓.๒ สำมำรถทรงตัวอยู่ในเก้ำอี้
ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้เก้ำอี้รถเข็น นั่งทรงตัวบนเก้ำอี้รถเข็น โดยผู้สอนให้
รถเข็นได้เมื่อมีแรงต้ำน
แรงต้ำนจำกกำรใช้มื อแตะบริเวณไหล่ ขวำแล้ ว ให้ แรงผลั กมำทำงซ้ำย
ใช้มือแตะบริเวณไหล่ซ้ำยแล้ว ให้แรงผลึ กมำทำงขวำ ใช้มือแตะบริเวณ
ด้ำนหลังแล้วผลักมำทำงด้ำนหน้ำ และใช้มือแตะบริเวณหน้ำอกแล้วผลัก
มำทำงด้ำนหลังโดยแรงที่ใช้ต้องเริ่มจำกน้อยไปมำก โดยคำนึงถึงควำม
ปลอดภัย
๑.๓.๓ สำมำรถทรงตัวอยู่ในไม้ค้ำ
ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ไม้ค้ำยัน ยืนทรงตัวพร้อมกับจับไม้ค้ำยันโดยผู้สอน
ยันได้เมื่อมีแรงต้ำน
ให้แรงต้ำนจำกกำรใช้มือแตะบริเวณไหล่ขวำแล้วให้แรงผลักมำทำงซ้ำย
ใช้มือแตะบริเวณไหล่ ซ้ำยแล้วให้ แรงผลึกมำทำงขวำ ใช้มือแตะบริเวณ
ด้ำนหลังแล้วผลักมำทำงด้ำนหน้ำ และใช้มือแตะบริเวณหน้ำอกแล้วผลัก
มำทำงด้ำนหลังโดยแรงที่ใช้ต้องเริ่ม จำกน้อยไปมำก โดยคำนึงถึงควำม
ปลอดภัย
๑.๓.๔ สำมำรถทรงตัวอยู่ในไม้เท้ำ
ผู้สอนให้ ผู้เรียนใช้ไม้เท้ำ ยืนทรงตัวพร้อมกับจับไม้เท้ำโดยผู้สอนให้
ได้เมื่อมีแรงต้ำน
แรงต้ำนจำกกำรใช้มื อแตะบริเวณไหล่ ขวำแล้ ว ให้ แรงผลั กมำทำงซ้ำย
ใช้มือแตะบริเวณไหล่ซ้ำยแล้วให้แรงผลึกมำทำงขวำใช้มือแตะ

๑๗๗

ทักษะ
ทักษะย่อย
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๑. กำรใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน
(Walker รถเข็น
ไม้เท้ำ ไม้ค้ำยัน) ๑.๔ กำรทรงตัวอยู่ใน
๑.๔.๑ สำมำรถทรงตัวอยู่ใน
(ต่อ)
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดินโดย Walker โดยมีกำรถ่ำยน้ำหนักไป
มีกำรถ่ำยน้ำหนักไปใน
ในทิศทำงต่ำงๆได้
ทิศทำงต่ำงๆได้
๑.๔.๒ สำมำรถทรงตัวอยู่ในเก้ำอี้
รถเข็นโดยมีกำรถ่ำยน้ำหนักไปใน
ทิศทำงต่ำงๆได้
๑.๔.๓ สำมำรถทรงตัวอยู่ในไม้ค้ำ
ยันโดยมีกำรถ่ำยน้ำหนักไปใน
ทิศทำงต่ำงๆได้

แนวกำรจัดกิจกรรม
บริเวณด้ำนหลังแล้วผลักมำทำงด้ำนหน้ำ และใช้มือแตะบริเวณ
หน้ำอกแล้วผลักมำทำงด้ำนหลังโดยแรงที่ใช้ต้องเริ่มจำกน้อยไปมำก
โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย
ผู้ส อนให้ ผู้เรียนใช้ Walkerยืนทรงตัวอยู่ใน Walker โดยมีกำรถ่ำย
น้ำหนักไปด้ำนซ้ำย พร้อมกับใช้มือขวำหยิบของทำงด้ำนซ้ำย ถ่ำยน้ำหนัก
ไปด้ ำ นขวำ พร้ อ มกั บ ใช้ มื อ ซ้ ำยหยิ บ ของทำงด้ ำ นขวำถ่ ำยน้ ำหนั ก ไป
ด้ำนหน้ำพร้อมกับ ใช้มือซ้ำยหยิบ ของทำงด้ำนหน้ำและถ่ำยน้ำหนักไป
ด้ำนหลัง พร้อมกับใช้มือซ้ำยหยิบของทำงด้ำนหลัง
ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้เก้ำอี้รถเข็นนั่งทรงตัวบนเก้ำอี้รถเข็นโดยมีกำรถ่ำย
น้ำหนักไปด้ำนซ้ำย พร้อมกับใช้มือขวำหยิบของทำงด้ำนซ้ำย ถ่ำยน้ำหนัก
ไปด้ ำ นขวำ พร้ อ มกั บ ใช้ มื อ ซ้ ำยหยิ บ ของทำงด้ ำ นขวำถ่ ำยน้ ำหนั ก ไป
ด้ำนหน้ำพร้อมกับ ใช้มือซ้ำยหยิบ ของทำงด้ำนหน้ำและถ่ำยน้ำหนักไป
ด้ำนหลัง พร้อมกับใช้มือซ้ำยหยิบของทำงด้ำนหลัง
ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ไม้เค้ำยัน และยืนทรงตัวพร้อมกับจับไม้ค้ำยันโดยมี
กำรถ่ำยน้ ำหนักไปด้ำนซ้ำย พร้อมกับใช้มือขวำหยิบของทำงด้ำนซ้ำย
ถ่ำยน้ำหนักไปด้ำนขวำ พร้อมกับ ใช้มื อซ้ำยหยิบ ของทำงด้ำนขวำถ่ำย
น้ำหนักไปด้ำนหน้ำพร้อมกับใช้มือซ้ำยหยิบของทำงด้ำนหน้ำและถ่ำย
น้ำหนักไปด้ำนหลัง พร้อมกับใช้มือซ้ำยหยิบของทำงด้ำนหลัง

๑๗๘

ทักษะ
๑. กำรใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน
(Walker รถเข็น
ไม้เท้ำ ไม้ค้ำยัน)
(ต่อ)

ทักษะย่อย

๑.๕ กำรเคลื่อนย้ำยตัว
ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วย
เดินบนทำงรำบและทำง
ลำด

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
แนวกำรจัดกิจกรรม
๑.๔.๔ สำมำรถทรงตัวอยู่ในไม้เท้ำ ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ไม้เท้ำ ยืนทรงตัวพร้อมกับจับไม้เท้ำโดยมีกำรถ่ำย
โดยมีกำรถ่ำยน้ำหนักไปในทิศทำง
น้ำหนั กไปด้ำนซ้ ำย พร้อมกับ ใช้มือขวำหยิบของทำงด้ำนซ้ำย ถ่ำย
ต่ำงๆได้
น้ ำหนั ก ไปด้ ำนขวำ พร้อ มกั บ ใช้ มื อ ซ้ ำยหยิ บ ของทำงด้ ำนขวำถ่ ำย
น้ำหนักไปด้ำนหน้ำพร้อมกับใช้มือซ้ำยหยิบของทำงด้ำนหน้ำและถ่ำย
น้ำหนักไปด้ำนหลัง พร้อมกับใช้มือซ้ำยหยิบของทำงด้ำนหลัง
๑.๕.๑ สำมำรถเคลื่อนย้ำยตัวเอง ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ Walker เดินไปด้ำนหน้ำบนทำงรำบโดยให้ผู้เรียน
ไปด้ำนหน้ำโดยใช้ Walker บนทำง
ยก Walker ไปทำงด้ำนหน้ำ จำกนั้นก้ำวเท้ ำข้ำงใดข้ำงหนึ่ งตำมด้วย
รำบและทำงลำดได้
อีกข้ำงทำซ้ำไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมำย
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ Walker เดินไปด้ำนหน้ำบนทำงลำดโดยให้ผู้เรียน
ยก Walker ไปทำงด้ำนหน้ำ จำกนั้นก้ำวเท้ำข้ำงใดข้ำงหนึ่งตำมด้วย
อีกข้ำง ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมำย
๑.๕.๒ สำมำรถเคลื่อนย้ำยตัวเอง ๑) ผู้ ส อนให้ ผู้ เรีย นใช้ เก้ ำอี้ รถเข็ น เข็ น ไปด้ ำนหน้ ำบนทำงรำบโดยให้
ไปด้ำนหน้ำโดยใช้ เก้ำอี้รถเข็นบน
ผู้เรียนใช้มือจับที่ hand rim ดันไปด้ำนหน้ำ
ทำงรำบและทำงลำดได้
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้เก้ำอี้รถเข็นเข็นเก้ำอี้รถเข็นไปด้ำนหน้ำบนทำงลำด
โดยให้ผู้เรียนใช้มือจับที่ hand rim ดันไปด้ำนหน้ำ
๑.๕.๓ สำมำรถเคลื่อนย้ำยตัวเอง ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ไม้เค้ำยันเดินไปด้ำนหน้ำบนทำงรำบโดยให้ผู้เรียน
ไปด้ำนหน้ำโดยใช้ไม้ค้ำยันบนทำง
ยกไม้ค้ำยันด้ำนขวำไปด้ำนหน้ำ ตำมด้วยเท้ำซ้ำย จำกนั้นยกไม้ค้ำยัน
รำบและทำงลำดได้
ด้ำนซ้ำยไปด้ำนหน้ำ ตำมด้วยเท้ำขวำ ทำซ้ำเรื่อยจนถึงจุดหมำย
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ไม้เค้ำยันเดินไปด้ำนหน้ำบนทำงลำดโดยให้ผู้เรียน
ยกไม้ค้ำยันด้ำนขวำไปด้ำนหน้ำ ตำมด้วยเท้ำซ้ำย จำกนั้นยกไม้ค้ำยัน
ด้ำนซ้ำยไปด้ำนหน้ำ ตำมด้วยเท้ำขวำ ทำซ้ำเรื่อยจนถึงจุดหมำย

๑๗๙

ทักษะ

๒. กำรใช้กำย
อุปกรณ์เสริม
(เบสรสขำสั้น
รองเท้ำพิเศษ
อุปกรณ์ดำมข้อ)

๓. กำรใช้กำย
อุปกณ์เทียมใน
กำรเคลื่อนไหว

ทักษะย่อย

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
แนวกำรจัดกิจกรรม
๑.๕.๔ สำมำรถเคลื่อนย้ำยตัวเองไป ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ไม้เท้ำ เดินไปด้ำนหน้ำบนทำงรำบโดยให้ผู้เรียนยกไม้
ด้ำนหน้ำโดยใช้ ไม้เท้ำบนทำงรำบ
เท้ำไปทำงด้ำนหน้ำ ตำมด้วยเท้ำด้ำนตรงข้ำม จำกนั้นก้ำวเท้ำอีกด้ำน
และทำงลำดได้
ตำม ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมำย
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ไม้เท้ำ เดินไปด้ำนหน้ำบนทำงลำดโดยให้ผู้เรียนยก
ไม้เท้ำไปทำงด้ำนหน้ำ ตำมด้วยเท้ำด้ำนตรงข้ำม จำกนั้นก้ำวเท้ำอีกด้ำน
ตำม ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมำย
๒.๑ ใช้กำยอุปกรณ์เสริม ๒.๑.๑ สำมำรถถอดและใส่กำย
๑) สำธิตวิธีกำรถอดกำยอุปกรณ์เสริม จำกนั้นให้ผู้เรียนทำตำมทีละ
อุปกรณ์เสริมได้
ขั้นตอน และทำตั้งแต่ตน้ จบจบซ้ำๆ
๒) สำธิ ต วิ ธี ก ำรใส่ ก ำยอุ ป กรณ์ เสริ ม จำกนั้ น ให้ ผู้ เรี ย นท ำตำมที ล ะ
ขั้นตอน และทำตั้งแต่ต้นจบจบซ้ำๆ
๒.๑.๒ สำมำรถยืนด้วยกำย
ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนโดยใส่กำยอุปกรณ์เสริม ผู้สอนสอนวิธีจัดท่ำทำง
อุปกรณ์เสริมได้
กำรยื น ที่ เหมำะสม จำกนั้ น ให้ ผู้ เรี ย นยื น โดยใช้ ก ำยอุ ป กรณ์ เสริม ด้ ว ย
ตนเอง
๒.๑.๓ สำมำรถเดินด้วยกำยอุปกรณ์
ผู้สอนให้ผู้เรียนเดินโดยใช้กำยอุปกรณ์เสริม ผู้สอนสอนวิธีกำรก้ำวเดิน
ได้
ที่เหมำะสม จำกนั้นให้ผู้เรียนเดินโดยใช้กำยอุปกรณ์เสริมด้วยตนเอง
๓.๑ กำรใช้กำยอุปกรณ์ ๓.๑.๑ สำมำรถถอดและใส่กำย
สำธิตวิธีกำรถอดและใส่กำยอุปกรณ์เที ยม จำกนั้นให้ผู้เรียนทำตำมที
เทียมในกำรทำกิจกรรม อุปกรณ์เทียมได้
ละขั้นตอน และทำตั้งแต่ต้นจบจบซ้ำๆ
ต่ำงๆในชีวิตประจำวัน

๑๘๐

ทักษะ
๓. กำรใช้กำย
อุปกณ์เทียมใน
กำรเคลื่อนไหว
(ต่อ)
๔ กำรใช้อุปกรณ์
ดัดแปลง (ช้อน
ดัดแปลง เก้ำอี้
ดัดแปลง)
๕. กำรใช้
เทคโนโลยีสิ่ง
อำนวยควำม
สะดวกเพื่อ
กำรศึกษำ

ทักษะย่อย

๔.๑ กำรใช้อุปกรณ์
ดัดแปลงในกำรช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจำวัน

๕.๑ กำรใช้เทคโนโลยีสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกเพื่อ
กำรศึกษำ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๓.๑.๒ สำมำรถใช้กำยอุปกรณ์
เทียมในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆใน
ชีวิตประจำวันได้

แนวกำรจัดกิจกรรม
ผู้ ส อนให้ ผู้ เรียนใช้ กำยอุปกรณ์ เที ยมในกำรเคลื่ อนไหวในท่ำทำง
ต่ำงๆ เช่น งอ เหยียด กำงหุบ แขนและขำ จำกนั้นจึงให้ลองทำกิจกรรม
ในชีวิตประวันอย่ำงง่ำย เช่น กำรหยิบจับอำหำรเข้ำปำก กำรเดินไปเข้ำ
ห้องน้ำ
สำธิตวิธีกำรใส่หรือเคลื่อนย้ำยตัวไปยังอุปกรณ์ดัดแปลง จำกนั้นให้
ผู้เรียนทำตำมทีละขั้นตอน และทำด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบซ้ำๆ

๔.๑.๑ สำมำรถสวมใส่อุปกรณ์
ดัดแปลงหรือกำรเคลื่อนย้ำยตัวไป
ยังอุปกรณ์ดัดแปลงได้
๔.๑.๒ สำมำรถใช้อุปกรณ์ดัดแปลง
ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ช้อนดัดแปลงตักอำหำรเข้ำปำก ใช้เก้ำอี้ดัดแปลง
ในกำรช่วยเหลือตนเองใน
นั่งอำบน้ำในห้องน้ำ เป็นต้น
ชีวิตประจำวันได้
๕.๑.๑ สำมำรถใช้อุปกรณ์ช่วยใน
สำธิตวิธีกำรใช้อุปกรณ์ช่วยในกำรสื่อสำร (Communication aids)
กำรสื่อสำร (Communication
จำกนั้นให้ผู้เรียนทดลองทำด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ
aids)
๕.๑.๒ สำมำรถใช้อุปกรณ์ช่วยใน
สำธิตพร้อมอธิบำยขั้นตอนวิธีกำรใช้อุปกรณ์ช่วยในกำรเข้ำถึง
กำรเข้ำถึงคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์จำกนัน้ ให้ผู้เรียนทำตำมทีละขั้นตอน เมื่อเข้ำใจทั้งหมด
ผู้สอนให้ผู้เรียนทดลองใช้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ

๑๘๑

ทักษะ
ทักษะย่อย
๖. กำรดูแล
๖.๑ กำรป้องกันและกำร
สุขอนำมัยของ
ดูแลแผลกดทับ
ตนเองเพื่อป้องกัน
ภำวะแทรกซ้อน

๖.๒ กำรดูแลสำยสวน
ปัสสำวะ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๖.๑.๑ สำมำรถป้องกันและดูแล
แผลกดทับได้

๖.๒.๑ สำมำรถดูแลสำยสวน
ปัสสำวะได้

แนวกำรจัดกิจกรรม
ผู้สอนให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเรื่องกำรดูแลและป้องกัน
แผลกดทับ ซึ่งแผลกดทับเกิดจำกบริเวณอวัยวะส่วนนั้นถูกกดทับเป็น
เวลำนำน ไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยง ทำให้เนื้อเยื่อตำยและเกิดแผล
วิธีกำรดูแล
- รักษำควำมสะอำดผิวหนัง อำบน้ำเช็ดตัว วันละ ๒ครั้ง
- ผิวหนังแห้งแตกให้ทำโลชั่น เพื่อให้ผิวหนังชุ่มชื้น
- นวดรอยบุ๋ม หรือรอยที่ถูกกดทับ เพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น
- หมั่นเปลี่ยนท่ำนอนทุก ๒ ชั่วโมง เพื่อไม่ให้แรงกดเนื้อเยื่อบริเวณ
นั้นนำนเกินไป
- ใช้หมอนรองบริเวณที่ถูกกดทับ
- ขยับขึน้ ลงทุก ๑ ชั่วโมง ขณะนั่งเก้ำอี้ – รถเข็น
- เปลี่ยนผ้ำปูที่นอนให้แห้งสะอำด และเรียบตึงอยู่เสมอ
ผู้สอนให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเรื่องดูแลสำยสวนปัสสำวะ
ซึ่งผู้ป่วยมีปัญหำเรื่องกำรถ่ำยปัสสำวะ ไม่สำมำรถควบคุมกำรขับถ่ำย ยัง
มีปัสสำวะคั่งค้ำงในกระเพำะปัสสำวะ เนื่องจำกถ่ำยออกไม่หมด จะทำให้
เกิดกำรติดเชื้อในระบบทำงเดินปัสสำวะได้ง่ำยขึ้น
วิธีกำรดูแล
- ควบคุมกำรดื่มน้ำ ๒ ลิตรต่อวัน เพื่อระบำยสิ่งที่ตกค้ำง และทำ
ให้ปัสสำวะใสขึ้น
- ใส่ ผ้ ำอ้อม เลื อกขนำดให้ พ อเหมำะกับผู้ ป่ วย เปลี่ ยนทุ กครั้งที่
ปัสสำวะ และทำควำมสะอำดบริเวณอวัยวะขับถ่ำย เช็ดให้แห้ง

๑๘๒

ทักษะ
๖. กำรดูแล
สุขอนำมัยของ
ตนเองเพื่อป้องกัน
ภำวะแทรกซ้อน
(ต่อ)

ทักษะย่อย

๖.๓ กำรดูแลช่องขับถ่ำย
บริเวณหน้ำท้อง

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

๖.๓.๑ สำมำรถดูแลช่องขับถ่ำย
บริเวณหน้ำท้องได้

แนวกำรจัดกิจกรรม
เสมอ
- กำรใส่ ส ำยสวนปั ส สำวะ ต้ อ งหมั่ น รัก ษำควำมสะอำดบริ เวณ
อวัยวะขับถ่ำยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันกำรติดเชื้อ
- คอยดูแลสำยปัสสำวะไม่ให้อุดตันหรือหักงอ เพื่อให้ปัสสำวะไหล
ได้ส ะดวก ติ ดเทปตรึงสำยปั ส สำวะ เก็บถุงปั ส สำวะให้ ต่ำกว่ำ
กระเพำะปัสสำวะ เพื่อป้องกันกำรไหลย้อนกลับ
ผู้สอนให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเรื่องกำรดูแลช่องขับถ่ำย
บริ เวณหน้ ำ ท้ อ ง ซึ่ ง ในผู้ ป่ ว ยอั ม พำตพบปั ญ หำกำรขั บ ถ่ ำ ยอุ จ จำระ
เนื่องจำกไม่สำมำรถควบคุมกำรขับถ่ำยได้ ยังมีปัญหำท้องผูก อุจจำระคั่ง
ค้ำงอยู่ในลำไส้ อุจจำระแข็ง ปัญหำดัง กล่ำวเป็นปัญหำที่สร้ำงควำมวิตก
กังวลให้กับผู้ป่วยมำก
วิธีกำรดูแล
- กินอำหำรที่มีกำกใยมำก เช่น ผัก ผลไม้
- ดื่มน้ำอย่ำงเพียงพอ วันละ ๖-๘ แก้ว จะช่วยให้กำรขับถ่ำยเป็น
ปกติ
- ออกกำลั งกำย โดยฝึกเกร็งกล้ ำมเนื้อหน้ำท้องให้ แข็งแรง เพื่ อ
ช่วยในกำรเบ่งถ่ำย
- ฝึกควบคุมกำรถ่ำยอุจจำระให้เป็นเวลำ

กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงพูดและภำษำ
เป็นการพัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การใช้รูปภาพสัญลักษณ์ในการสื่อสาร รวมทั้งการใช้
เครื่องช่วยในการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ
การพัฒนาเด็กที่มีความจาเป็นพิเศษตามหลักสูตรนี้อาจจะใช้บริการนักกิจกรรมบาบัดในศูนย์การศึกษาพิเศษหรือในโรงพยาบาลหรือตามระบบคูปอง
บัญชี ค

กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์
เป็นการพัฒนาด้านอารมณ์ ความรู้สึก ด้านความสนใจ การตอบสนองต่อสิ่งเร้า การปรับพฤติกรรม การปรับสภาพแวดล้อม เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์และสิ่งเร้า
การพัฒนาเด็กที่มีความจาเป็นพิเศษตามหลักสูตรนี้อาจจะใช้บริการนักจิตวิทยาคลินิกในศูนย์การศึกษาพิเศษหรือในโรงพยาบาลหรือตามระบบคูปอง
บัญชี ค

กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กออทิสติก
๑. คำอธิบำยรำยกลุ่มทักษะ
กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กออทิสติก เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนควำมสนใจ กำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ กำรลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
กำรเข้ำใจภำษำ กำรแสดงออกทำงภำษำ อำรมณ์ ควำมรู้สึก กำรปฏิบัติตำมกติกำของสังคมกำรเลียนแบบกำรหลีกหนีจำกอันตรำย
โดยใช้กำรปฏิบัติจริง กำรสำธิต กำรเลียนแบบ บทบำทสมมติ กำรวิเครำะห์งำน กำรบูรณำกำร และเทคนิคกำรสอนที่หลำกหลำย เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ จำกผู้มีควำมชำนำญเฉพำะด้ำน มีทีมสหวิทยำกำร ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม สนใจต่อกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว เล่นและทำกิจกร รมร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีควำมรับผิดชอบ กำรคิดแก้ปัญหำ และดำรงชีวิตประจำวันได้อย่ำงอิสระและมีควำมสุข

๒. วัตถุประสงค์รำยกลุ่มทักษะ
๑) เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถแสดงออกทำงภำษำ พฤติกรรม อำรมณ์ และควำมรู้สึกได้อย่ำงเหมำะสม
๒) เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และปฏิบัติตนตำมกฎกติกำของสังคมได้อย่ำงเหมำะสม
๓) เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมพร้อมในกำรศึกษำระดับสูงขึ้น

๑๘๖

๓. แนวกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับเด็กออทิสติก
ทักษะ
๑. ควำมสนใจ

ทักษะย่อย
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๑.๑ กำรควบคุมตนเองใน ๑.๑.๑ สำมำรถควบคุมตนเองให้
กำรทำกิจกรรม
ยืนในสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้

แนวกำรจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนในพื้นที่ในระยะเวลำที่กำหนด
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนยืนต่อกันเป็นแถวในแนวยำว
๓) ให้ผู้เรียนยืนเข้ำแถวในแนวยำวในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เช่น กำรยืนเข้ำ
แถวเคำรพธงชำติ กำรเข้ำแถวรอรับถำดอำหำร
๑.๑.๒ สำมำรถควบคุมตนเองให้ ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งทำกิจกรรมบนเก้ำอี้จนสำเร็จ เช่น นั่งร้อยลูกปัด
นั่งในสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้
จำนวน ๓๐ เม็ด
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนนั่งบนเก้ำอี้ในระยะเวลำที่กำหนด หรือสถำนกำรณ์ที่
กำหนด เช่น กำรนั่งรอรับประทำนอำหำร กำรนั่งรอดื่มนมพร้อม
เพื่อน
๑.๑.๓ สำมำรถควบคุมตนเองใน ๑) ผู้สอนจับมือให้ผู้เรียนหยิบวัตถุไปวำงที่เป้ำหมำยแล้วกลับมำยังที่เดิม
กำรปฏิบัติกิจกรรมจนสำเร็จได้
๒) ให้ผู้เรียนหยิบวัตถุไปวำงที่เป้ำหมำย แล้วกลับมำยังที่เดิมด้วยตนเอง
เช่น กำรนำบอลไปใส่ตะกร้ำในระยะทำง ๓ เมตร กำรนำห่วงไปใส่
หลักในระยะทำง ๕ เมตร
๒.๑.๑ สำมำรถปรับกำรตอบสนอง ๑) ผู้สอนค้นหำสิ่งเร้ำที่เป็นปัญหำต่อพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น เดินเขย่ง
ต่อสิ่งเร้ำได้อย่ำงเหมำะสม
ปลำยเท้ำจำกกำรหลีกหนีต่อกำรสัมผัส เอำมือปิดหูจำกกำรหลีกหนี
ต่อเสียง หมุนตัวเพื่อต้องกำรปรับสมดุลกำรทรงตัว สะบัดมือเพื่อ
ต้องกำรกำรรับรู้ของข้อต่อ
๒) ผู้สอนปรับเพิ่มหรือปรับลดสิ่งเร้ำจำกสิ่งที่ผู้เรียนยอมรับได้มำกไปน้อย
เช่น เมื่อผู้เรียนไม่ยอมรับกำรสัมผัสที่มีผิวละเอียดให้ผู้สอนเริ่มฝึกให้
ผู้เรียนสัมผัส วัตถุที่มีขนำดใหญ่ วัตถุที่มีขนำดเล็ก วัตถุที่มีพื้นผิว

๒.กำรตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้ำ

๒.๑ กำรตอบสนองต่อ
สิ่งเร้ำ

๑๘๗

ทักษะ

ทักษะย่อย

๓.กำรเข้ำใจภำษำ ๓.๑ กำรเข้ำใจภำษำ

๔.กำรแสดงออก
ทำงภำษำ

๔.๑กำรแสดงออกทำง
ภำษำ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
ขรุขระ หยำบ และละเอียด เช่น ลูกบอลในอ่ำง เม็ดถั่วแดงในกระบะ
เม็ดถั่วเขียวที่ติดบนกระดำษ และกระดำษทรำย เป็นต้น
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนตอบสนองต่อกำรปฏิบัติตำมคำสั่งง่ำยๆ ๑ สถำนกำรณ์
๓.๑.๑ สำมำรถปฏิบัติตำมคำสั่ง
เช่น นั่งลง ยืนขึ้น หยุดเดิน เป็นต้น
ง่ำยๆได้
๒) ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนตอบสนองต่อกำรปฏิบัติตำมคำสั่ง ๒ สถำนกำรณ์เช่น
หยิบปำกกำบนโต๊ะให้ครู
๓.๑.๒ สำมำรถปฏิบัติตำมคำสั่งที่ ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนตอบสนองต่อกำรปฏิบัติตำมคำสั่งที่ซับซ้อน เช่น ไปล้ำง
หน้ำที่ก๊อกน้ำหน้ำอำคำร เป็นต้น
ซับซ้อนได้
๔.๑.๑ สำมำรถบอกควำมต้องกำร ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงควำมต้องกำรในกำรปฏิบัติชีวิตประจำวันโดยใช้
ท่ำทำง เช่น เมื่อหิวข้ำวให้แสดงท่ำทำงตักข้ำวเข้ำปำก
ของตนเองได้
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงควำมต้องกำรในกำรปฏิบัติชีวิตประจำวันโดยกำรชี้
หรือใช้ภำพแลกกับควำมต้องกำร เช่น เมื่อหิวข้ำวให้ชี้ภำพรับประทำน
อำหำร หรือ เมื่อหิวน้ำให้หยิบภำพแก้วน้ำมำให้ผู้สอน เป็นต้น
๔.๑.๒ สำมำรถตอบคำถำมอย่ำง ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนตอบคำถำมในชีวิตประจำวันให้ตรงตำมคำถำม เช่น
ถำม : ใครมำส่ง
ง่ำยได้
ตอบ : แม่
ถำม : กินข้ำวกับอะไร
ตอบ : ไข่เจียว เป็นต้น
๔.๑.๓ สำมำรถบอกประสบกำรณ์ ๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียงเหตุกำรณ์ที่พบเห็นโดยกำรพูดเป็นคำๆ เช่น ตื่น
นอน อำบน้ำ แต่งตัว ไปโรงเรียนตำมลำดับ
ที่พบเห็นได้
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนพูดประโยคที่มีคำเชื่อมสมบูรณ์ เช่น ตื่นนอนแล้วไป
อำบน้ำ อำบน้ำเสร็จแต่งตัว ไปโรงเรียน

๑๘๘

ทักษะ
ทักษะย่อย
๕. กำรแสดงออก ๕.๑ กำรแสดงออกทำง
ทำงอำรมณ์
อำรมณ์ ควำมรู้สึก
ควำมรู้สึก

๖.กำรลด
๖.๑ กำรลดพฤติกรรมที่
พฤติกรรมที่ไม่พึง ไม่พึงประสงค์
ประสงค์

พัฒนำกำรที่คำดหวัง
๕.๑.๑ สำมำรถแสดงออกทำง
อำรมณ์และควำมรู้สึกต่อบุคคล
และสถำนกำรณ์อย่ำงเหมำะสมได้

แนวกำรจัดกิจกรรม
๑) ผู้สอนให้ผู้เรียนดูรูปภำพบุคคลหรือรูปภำพจำกคอมพิวเตอร์แล้วบอก
ผู้เรียนว่ำบุคคลในภำพรู้สึกอย่ำงไร
๒) ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงสีหน้ำท่ำทำงตำมกำรสำธิตของผู้สอน เช่น ทำ
หน้ำยิ้มหมำยถึงดีใจและมีควำมสุข ทำหน้ำบึ้งหมำยถึงโกรธ เมื่อ
ร้องไห้หมำยถึงเสียใจ เมื่อหัวเรำะหมำยถึงสนุก เป็นต้น
๓) ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงสีหน้ำท่ำทำงตอบสนองต่อสีหน้ำท่ำทำงของ
บุคคลอื่นอย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
๖.๑.๑ สำมำรถลดพฤติกรรมที่ไม่
ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ผู้สอนมีแนวทำงกำรปรับพฤติกรรม
พึงประสงค์ได้
เช่น
- กำรอยู่ไม่นิ่ง ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลังจนกว่ำจะ
เหนื่อยและสงบลง
- กำรทำซ้ำหรือกระตุ้นตนเองบ่อยๆ ให้ผู้สอนเบี่ยงเบนพฤติกรรม
ทำซ้ำนั้นไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์เช่น ผู้เรียนสะบัดมือ
ผู้สอนเรียกชื่อแล้วให้ผู้เรียนยกมือสวัสดีทำซ้ำบ่อยครั้งที่พบ
พฤติกรรมสะบัดมือ จนกระทั่ง เรียกชื่อเฉยๆแล้วผู้เรียนหยุดกำร
สะบัดมือ
- ไม่ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง ผู้สอนสร้ำงข้อตกลงร่วมกับผู้เรียน
โดยให้แรงเสริมทำงบวก เช่น ยืนสลับที่เข้ำแถวเคำรพธงชำติ
ผู้สอนกับผู้เรียนตกลงกันว่ำในกำรเข้ำแถวจะต้องวนลำดับใน
ทุกๆวัน ถ้ำใครทำได้ผู้สอนจะให้แรงเสริมทำงบวกตำมข้อตกลง

๑๘๙

ทักษะ
ทักษะย่อย
๖.กำรลด
๖.๑ กำรลดพฤติกรรมที่
พฤติกรรมที่ไม่พึง ไม่พึงประสงค์ (ต่อ)
ประสงค์ (ต่อ)

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

แนวกำรจัดกิจกรรม
- กำรแยกตัว ผู้สอนนำผู้เรียนทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น กิจกรรมดนตรีบำบัด
- กำรทำร้ำยตนเอง ทำร้ำยผู้อื่นหรือทำลำยสิ่งของ ให้ผู้สอนหยุด
พฤติกรรมนั้นทันทีทันใด จำกนั้นนำผู้เรียนออกจำกสถำนกำรณ์
ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ส่วนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อื่นผู้สอน
ควรใช้หลักกำรเสริมแรงทำงบวกในกำรปรับพฤติกรรม
๗.กำรปฏิบัติตำม ๗.๑ กำรปฏิบัติตำมกติกำ ๗.๑.๑ สำมำรถปฏิบัติตำมกติกำ ๑) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวำงระเบียบของห้องเรียน โดยกำรกำหนด
กติกำของสังคม ของห้องเรียน
ของห้องเรียนได้
กติกำและข้อตกลงในกำรปฏิบัติร่วมกัน
๒) เมื่อมีผู้เรียนไม่ปฏิบัติตำมกติกำให้ผู้สอนปฏิบัติตำมข้อตกลงที่ตั้งไว้
แล้วให้ทำควำมเข้ำใจกับผู้เรียนที่ทำผิดกติกำใหม่อีกครั้ง
๓) ผู้สอนควรป้องกันไม่ให้นักเรียนทำผิดกติกำซ้ำ
๘.กำรเลียนแบบ ๘.๑ กำรเลียนแบบ
๘.๑.๑ สำมำรถเลียนแบบกำร
ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนเลียนแบบกำรเคลื่อนไหวขั้นตอนเดียว เช่น ยกแขน
เคลื่อนไหวได้
๒ ข้ำงขึ้น โบกมือไปมำ เป็นต้น
๘.๑.๒ สำมำรถเลียนแบบ
๑) ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนเลียนแบบท่ำทำงกำรเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชำติ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้
เช่น กำรเดินตำมครู กำรไหว้บุคคลระดับต่ำงๆ เป็นต้น
๒) ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนเลียนแบบท่ำทำงกำรวำงตัวที่สุภำพ เช่น กำรนั่ง
รับประทำนอำหำรร่วมกับผู้อื่น
๙.กำรหลีกหนีจำก ๙.๑ กำรหลีกหนีจำก
๙.๑.๑ สำมำรถหลีกหนีจำก
ผู้สอนควรแนะนำผู้เรียนให้รู้ถึงอันตรำยและวิธีกำรหลีกหนีภัยที่เกิด
อันตรำย
อันตรำย
อันตรำยในกำรใช้ชีวิตประจำวันได้ จำกอันตรำยนั้น เช่น กำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำกำรเล่นกับสัตว์กำรใช้ของ
แหลมหรือของมีคม กำรหลีกเลี่ยงสถำนที่อันตรำยกำรระวังอันตรำยจำก
รถยนต์
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กรุงเทพมหานคร : สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.
. (ม.ป.ป.). แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่ อพัฒ นาทักษะการดูแลช่วยเหลื อตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน เล่ม ๕. กรุงเทพมหานคร : สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.
. (ม.ป.ป.) แนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะทางวิ ช าการ เล่ ม ๖ .
กรุงเทพมหานคร. : สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.
. (ม.ป.ป.). แผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กหูหนวกระดับก่อนวัยเรียนเรื่องภาษามือไทย
เกี่ยวกับสี. ม.ป.ท.
. (ม.ป.ป.). แผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กหูหนวกระดับก่อนวัยเรียนเรื่องภาษามือไทย
เกี่ยวกับผลไม้. ม.ป.ท.

๑๙๒

. (ม.ป.ป.). แผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กหูหนวกระดับก่อนวัยเรียนเรื่องภาษามือไทย
เกี่ยวกับยานพาหน.ะ. ม.ป.ท.
.
. (ม.ป.ป.). แผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กหูหนวกระดับก่อนวัยเรียนเรื่องภาษามือไทย
เกี่ยวกับบุคคล. ม.ป.ท.
.
. (ม.ป.ป.). แผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กหูหนวกระดับ ก่อนวัยเรียนเรื่องการเตรียม
ความพร้อมด้านอารมณ์-จิตใจ. ม.ป.ท.
.
. (ม.ป.ป.). แผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กหูหนวกระดับก่อนวัยเรียนเรื่องภาษามือ
ไทยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง. ม.ป.ท.
.
. (ม.ป.ป.). แผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กหูหนวกระดับก่อนวัยเรียนเรื่องการเตรียม
ความพร้อมด้านสังคม. ม.ป.ท.
.
. (ม.ป.ป.). แผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กหูหนวกระดับก่อนวัยเรียนเรื่องการเตรียม
ความพร้อมด้านร่างกาย(ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก/สติปัญญา). ม.ป.ท.
.
. (ม.ป.ป.). แผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กหูหนวกระดับก่อนวัยเรียนเรื่องการเตรียม
ความพร้อมด้านร่างกาย (ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่). ม.ป.ท.
.
. (ม.ป.ป.). แผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กหูหนวกระดับก่อนวัยเรียนเรื่องภาษามือไทย
เพื่อการสื่อสาร. ม.ป.ท.
.
. (ม.ป.ป.). แผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กหูหนวกระดับก่อนวัยเรียนเรื่องภาษามือไทย
เกี่ยวกับจานวนนับ. ม.ป.ท.
.
. (ม.ป.ป.). แผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กหูหนวกระดับก่อนวัยเรียนเรื่องภาษามือไทย
เกี่ยวกับร่างกาย. ม.ป.ท.
.
. (ม.ป.ป.). แผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กหูหนวกระดับก่อนวั ยเรียนเรื่องภาษามือ
ไทยเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน. ม.ป.ท.
.
. (ม.ป.ป.). แผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กหูหนวกระดับก่อนวัยเรียนเรื่องภาษามือ
ไทยเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย .ม.ป.ท.
.
. (๒๕๕๓). แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (๒๕๕๒-๒๕๕๙) พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒.
กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จากัด.
.
. (ม.ป.ป.). หลักสูตรภาษามือไทยสาหรับเด็กหู หนวกระดับก่อนวัยเรียนภายใต้โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหูหนวก. ม.ป.ท.
หน่ ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก์ กรมสามั ญ ศึ ก ษา. (๒๕๓๕). สมุ ด บั น ทึ ก พั ฒ นาการ พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๑.
กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.

.

๑๙๓

ภาคผนวก

๒. ข้อมูลด้านการแพทย์ หรือ ด้านสุขภาพ
 โรคประจาตัว (ระบุ)  ประวัติการแพ้ยา (ระบุ)  โรคภูมิแพ้ (ระบุ) ข้อจากัดอื่นๆ การผิดรูปของข้อสะโพกทั้งสองข้าง
 ผลการตรวจทางการแพทย์ ….CP spactic

๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-ชื่อสกุล ด.ช. ก้อง รักเรียน
เลขประจาตัวประชาชน ๑๐๐๐๐๐๗๖๐๐๑๒๑
การจดทะเบียนคนพิการ  ไม่จด  ยังไม่จด จดแล้ว ทะเบียนเลขที่ ๑๐๐๐๐๐๗๖๐๐๑๒๑
วัน/เดือน/ปีเกิด ๙ เมษายน ๒๕๕๓ อายุ ๕ ปี ๓ .เดือน ศาสนา พุทธ
ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ลักษณะความพิการ กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง
ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา
นายรักสงบ รักเรียน
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา
นางรักสุข รักเรียน
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง นางรักสุข รักเรียน
เกี่ยวข้องเป็น มารดา
ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่ ๖๘ ตรอก/ซอย - หมู่ที่ ๗ ชื่อหมู่บ้าน รักสงบ
ตาบล นาดี อาเภอ
เมืองลาปาง จังหวัด ลาปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๐๐๐
โทรศัพท์ - โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๐๐๐๒๓๔๓๒ โทรสาร –

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง ระดับ ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
สังกัด สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เริ่มใช้แผน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
สิ้นสุดแผน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program: IEP)

๑๙๕

๔. ข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็น
- กาลังกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงมาก ต้องระมัดระวังการล้ม
- การผิดรูปของข้อสะโพก

๓. ข้อมูลด้านการศึกษา
 ไม่เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา
√ เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ...................................................... ระดับ .................. พ.ศ. ...................
 โรงเรียนเฉพาะความพิการ ........................ ..................... ระดับ.............. พ.ศ. ..............
 โรงเรียนอนุบาล.................................................................... ระดับ................. พ.ศ..................
 การศึกษาด้านอาชีพ................................................................ระดับ.............. พ.ศ. ..............
 การศึกษานอกระบบ................................................................ระดับ.............. พ.ศ. ..............
 การศึกษาตามอัธยาศัย............................................................ระดับ.............. พ.ศ. ..............
 อื่นๆ.........................................................................................ระดับ.............. พ.ศ. ..............

๑๙๖

๑๙๗
๕. การวางแผนการจัดการศึกษา
ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ทักษะย่อย การยืน
เนื้อหา การทรงตัวในท่ายืน ๒ ขา
จุดเด่น
ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถยืนโดยเกาะวัตถุเพื่อช่วย
ยืน
ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
จุดด้อย
ด.ช. ก้อง รักเรียน
ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถดึงตัวเองขึ้นในท่ายืนได้
ไม่สามารถดึงตัวเองขึ้นในท่ายืนได้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)

๑. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียนลุกขึ้น
นั่งบนส้น ใช้มือขวาเกาะเก้าอี้ตั้งขา
ซ้ายขึ้น ลุกขึ้นนั่งบนเข่าขวาและลง
น้าหนักที่ขาซ้ายด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถทาได้ ๓ ครั้งติดกัน โดยทา
ได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

เกณฑ์และวิธีประเมินผล

วิธีการประเมินผล
ปฏิบัติจริง
เกณฑ์
๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง
๔ หมายถึง ทาตามแบบ
๓ หมายถึง ทาโดยกระตุ้นเตือน
๒ หมายถึง จับมือทา/พาทา
๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้
๒. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียนมือทั้ง โดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้
สองข้างจับที่เกาะยืนแล้วดึงลาตัวขึ้น
ดันขาขวาลุกขึ้นยืน ด.ช. ก้อง รัก
เรียนสามารถทาได้ ๓ ครั้งติดกัน โดย
ทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น

๑๙๘
ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)
๓. เมือ่ ครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน ลุก
ขึ้นนั่งบนส้น ใช้มือทั้งสองข้างเกาะ
เก้าอี้ตั้งขาขวาขึ้น ลุกขึ้นนั่งบนเข่า
ซ้ายและลงน้าหนักที่ขาขวา ด.ช.
ก้อง รักเรียน สามารถทาได้ ๓ ครั้ง
ติดกัน โดยทาได้ในระดับคุณภาพ ๔๕ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๔. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน ใช้
มือทั้งสองข้างจับที่เกาะยืนแล้วดึง
ลาตัวขึ้น ดันขาซ้ายลุกขึ้นยืน ด.ช.
ก้อง รักเรียน สามารถทาได้ ๓ ครั้ง
ติดกัน โดยทาได้ในระดับคุณภาพ ๔๕ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

เกณฑ์และวิธีประเมินผล
วิธีการประเมินผล
ปฏิบัติจริง
เกณฑ์
๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง
๔ หมายถึง ทาตามแบบ
๓ หมายถึง ทาโดยกระตุ้นเตือน
๒ หมายถึง จับมือทา/พาทา
๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้
โดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น

๑๙๙
ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)

เกณฑ์และวิธีประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ทักษะย่อย การประสานสัมพันธ์
ระหว่างตากับมือ
เนื้อหา การขีดเขียนวาดภาพ
ระบายสี
จุดเด่น
ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถวาดรูปคนมีส่วนประกอบ
ของร่างกาย ๔-๖ ส่วน
จุดด้อย
ด.ช. ก้อง รักเรียน ไม่สามารถวาด
รูปคนมีส่วนประกอบของร่างกาย
๗ – ๑๐ ส่วน (หัว ตา แขน ขา
จมูก ปาก ลาตัว มือ หู คอ)

ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถวาดรูปคนมีส่วนประกอบของ
ร่างกาย ๗ – ๑๐ ส่วน (หัว ตา แขน
ขา จมูก ปาก ลาตัว มือ หู คอ)

๑. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียนวาดรูป
คนที่มีส่วนประกอบของหัว และตา
ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถทาได้ ๓
ครั้งติดกัน โดยทาได้ในระดับคุณภาพ
๔-๕ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

วิธีการประเมินผล
ปฏิบัติจริง
เกณฑ์
๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง
๔ หมายถึง ทาตามแบบ
๓ หมายถึง ทาโดยกระตุ้นเตือน
๒. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียนวาดรูป ๒ หมายถึง จับมือทา/พาทา
คนที่มีส่วนประกอบของจมูก และปาก ๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้
ด.ช. ก้อง รักเรียนสามารถทาได้ ๓ ครั้ง โดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้
ติดกัน โดยทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น

๒๐๐
ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)
๓. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน วาดรูป
คนที่มีส่วนประกอบของหู และคอ
ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถทาได้ ๓
ครั้งติดกัน โดยทาได้ในระดับคุณภาพ
๔-๕ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๔. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถวาดรูปคนมีส่วนประกอบของ
แขน ขา ลาตัว และมือ ด.ช. ก้อง รัก
เรียน สามารถทาได้ ๓ ครั้งติดกัน โดย
ทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๕๙

ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจาวัน
ทักษะย่อย การแต่งกาย
เนื้อหา การถอด-สวมเสื้อ
จุดเด่น
ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถสวมกางเกงแบบมีตะขอ
และซิปได้

เกณฑ์และวิธีประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

วิธีการประเมินผล
ปฏิบัติจริง
เกณฑ์
๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง
๔ หมายถึง ทาตามแบบ
๓ หมายถึง ทาโดยกระตุ้นเตือน
๒ หมายถึง จับมือทา/พาทา
๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้
โดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้

นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น

๒๐๑
ระดับความสามารถในปัจจุบัน
จุดด้อย
ด.ช. ก้อง รักเรียน
ไม่สามารถถอดเสื้อยืดคอกลมได้

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี
ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถถอดเสื้อยืดคอกลมได้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)
๑. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน ดึงเสื้อ
ออกจากกางเกงและดึงขึ้นให้อยู่ใน
ระดับหน้าอก ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

เกณฑ์และวิธีประเมินผล

วิธีการประเมินผล
ปฏิบัติจริง
เกณฑ์
๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง
๔ หมายถึง ทาตามแบบ
๓ หมายถึง ทาโดยกระตุ้นเตือน
๒. เมื่อครูให้เด็กชายด.ช. ก้อง รักเรียน ๒ หมายถึง จับมือทา/พาทา
สามารถดึงเสื้อยืดคอกลมออกจากแขน ๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้
ข้างซ้าย ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถทา โดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้
ได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗
๓. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถ
ดึงเสื้อยืดคอกลมออกจากแขนข้างขวา
ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถทาได้ใน
ระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายในเดือน
มกราคม ๒๕๕๘
๔. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถ
ดึงเสื้อยืดคอกลมออกจากศีรษะด.ช.
ก้อง รักเรียน สามารถทาได้ในระดับ
คุณภาพ ๔-๕ ภายในเดือนมีนาคม
๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น

๒๐๒
ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)

เกณฑ์และวิธีประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทาง
ภาษา
ทักษะย่อย การบอกข้อมูลส่วนตัว
เนื้อหา ที่อยู่ของตนเอง
จุดเด่น
ด.ช. ก้อง รักเรียน
ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
สามารถบอกชื่อพี่น้องหรือบุคคลที่ ด.ช. ก้อง รักเรียน
ใกล้ชิดของตนเองได้
สามารถบอกที่อยู่ของตนเองได้
จุดด้อย
-ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถบอกที่อยู่ของตนเองได้

๑.เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน
บอกชื่อหมู่บ้านของตนเอง ด.ช.
ก้อง รักเรียน สามารถทาได้ใน
ระดับคุณภาพ ๔-๕ จานวน ๓
ครั้งขึ้นไป ภายในเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๘

วิธีการประเมินผล
ปฏิบัติจริง
เกณฑ์
๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง
๔ หมายถึง ทาตามแบบ
๓ หมายถึง ทาโดยกระตุ้นเตือน
๒ หมายถึง จับมือทา/พาทา
๒. เมื่อด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถ ๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้
บอกบ้านเลขที่บ้านของตนเอง ทา โดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้
ได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ จานวน
๓ ครั้งขึ้นไป ภายในเดือนตุลาคม
๒๕๕๘

นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น

๒๐๓

ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)
๓.เมื่อด.ช. ก้อง รักเรียน บอกชื่อ
อาเภอและชื่อจังหวัดของบ้านตนเอง
สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕
ภายในเดือน มกราคม ๒๕๕๙
๔. เมื่อด.ช. ก้อง รักเรียน บอกชื่อ
หมู่บ้าน เลขที่บ้าน ตาบล อาเภอ
จังหวัดและรหัสไปรษณีย์ของบ้าน
ตนเอง สามารถทาได้ในระดับ
คุณภาพ ๔-๕ จานวน ๓ ครั้งขึ้นไป
ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

เกณฑ์และวิธีประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

วิธีการประเมินผล
ปฏิบัติจริง
เกณฑ์
๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง
๔ หมายถึง ทาตามแบบ
๓ หมายถึง ทาโดยกระตุ้นเตือน
๒ หมายถึง จับมือทา/พาทา
๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้
โดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้

นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น

๒๐๔
ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)

เกณฑ์และวิธีประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์ ทาได้ระดับคุณภาพ ๔-๕
จานวน ๓ ครั้งขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง
๔ หมายถึง ทาตามแบบ
๓ หมายถึง ทาโดยกระตุ้นเตือน
๒ หมายถึง จับมือทา/พาทา
๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้
โดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้

นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น

ทักษะทางสังคม
ทักษะย่อย การปฏิบัติตนในสังคม
เนื้อหา การปฏิบัติตนในสังคม
จุดเด่น
ด.ช. ก้อง รักเรียนสามารถพูด
“ขอโทษ”เมื่อทากิจกรรมไม่
เหมาะสม
จุดด้อย
ด.ช. ก้อง รักเรียน ไม่สามารถ
แสดงการทักทายกับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม

ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถแสดง
การทักทายกับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม

๑. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน พูด
สวัสดีเมื่อเจอผู้ใหญ่ด.ช. ก้อง รัก
เรียน สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ
๔-๕ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน
แสดงทักทายเมื่อเจอเพื่อนหรือคน
รู้จัก ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถ
ทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๘

๒๐๕
ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)
๓. เมื่อครูให้เด.ช. ก้อง รักเรียน
พูดสวัสดีเมื่อเจอผู้ใหญ่ และบอก
ชื่อตนเอง ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔๕ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙

เกณฑ์และวิธีประเมินผล

เกณฑ์ ทาได้ระดับคุณภาพ ๔๕ จานวน ๓ ครั้งขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง
๔ หมายถึง ทาตามแบบ
๓ หมายถึง ทาโดยกระตุ้น
๔. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน
เตือน
ไหว้สวัสดีเมื่อเจอผู้ใหญ่ ด้วย
๒ หมายถึง จับมือทา/พาทา
ตนเอง ด.ช. ก้อง รักเรียน
๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้
สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔- โดยใช้แบบบันทึกผลการ
๕ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
เรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น

๒๐๖
ระดับความสามารถในปัจจุบัน
ทักษะทางสติปัญญา
ทักษะย่อย การรับรู้
เนื้อหา การรับรู้เวลา
จุดเด่น
ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถบอก
ทิศทางของเข็มนาฬิกาเดินหรือ
หมุนไป
จุดด้อย
ด.ช. ก้อง รักเรียน ไม่
สามารถเติมตัวเลข ๑-๑๒ บน
ตาแหน่งของหน้าปัดนาฬิกา

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี

ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถเติม
ตัวเลข ๑-๑๒ บนตาแหน่งของ
หน้าปัดนาฬิกา

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)

๑. เมื่ อ ครู ใ ห้ ด .ช. ก้ อ ง รั ก เรี ย น
สามารถเติ ม ตั ว เลข ๑ -๓ บ น
ตาแหน่งของหน้ าปั ดนาฬิ กาด.ช.
ก้อง รักเรียน สามารถทาในระดับ
คุ ณ ภ า พ ๔ -๕ ภ า ย ใน เดื อ น
กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถเติมตัวเลข ๔-๖ บน
ตาแหน่งของหน้าปัดนาฬิกาด.ช.
ก้อง รักเรียน สามารถทาในระดับ
คุณภาพ ๔-๕ ภายในเดือนตุลาคม
๒๕๕๘
๓. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถเติมตัวเลข ๗-๑๐ บน
ตาแหน่งของหน้าปัดนาฬิกา

เกณฑ์และวิธีประเมินผล

เกณฑ์ ทาได้ระดับคุณภาพ ๔๕ จานวน ๓ ครั้งขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
๕ หมายถึง บอกได้ ๕ ครั้ง
๔ หมายถึง บอกได้ ๓ ครั้ง
๓ หมายถึง บอกได้ ๒ ครั้ง
๒ หมายถึง บอกได้ ๑ ครั้ง
๑ หมายถึง ไม่บอก/บอกไม่ได้
โดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น

๒๐๗
ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)
ด.ช. พยุงศักดิ์ นิละปะ สามารถ
ทาในระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายใน
เดือนมกราคม ๒๕๕๙

เกณฑ์และวิธีประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์ ทาได้ระดับคุณภาพ ๔-๕ นางสาวใจดี มีใจ
จานวน ๓ ครั้งขึ้นไป
ครูประจาชั้น
ระดับคุณภาพ
๕ หมายถึง บอกได้ ๕ ครั้ง
๔. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน
๔ หมายถึง บอกได้ ๓ ครั้ง
ทิวันปลูก สามารถเติมตัวเลข ๑๑- ๓ หมายถึง บอกได้ ๒ ครั้ง
๑๒ บนตาแหน่งของหน้าปัด
๒ หมายถึง บอกได้ ๑ ครั้ง
นาฬิกา ด.ช. ก้อง รักเรียน
๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้
สามารถทาในระดับคุณภาพ ๔-๕ โดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
ทักษะจาเป็นพิเศษสาหรับบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
ทักษะย่อย การใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน (Walker รถเข็น
ไม้เท้า ไม้คายัน
เนื้อหา การทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน
จุดเด่น
ด.ช. ก้อง รักเรียนสามารถทรงตัว
อยู่ในไม้เท้าโดยถ่ายน้าหนักไปใน
ทิศทางต่างๆได้

๒๐๘
ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี

จุดด้อย
ด.ช. ก้อง รักเรียน ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายตัวเองไปด้านหน้าโดย
ใช้ Walker บนทางราบและทาง
ลาดได้

ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถ
เคลื่อนย้ายตัวเองไปด้านหน้าโดยใช้
Walker บนทางราบและทางลาดได้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)
๑. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน
ให้มือทั้งสองข้าง Walker แล้วดัน
แขนไปข้างหน้าแล้วก้าวขวาไป
ข้างหน้าแล้วก้าวเท้าสลับกันไป
สามารถทาได้ด้วยตนเอง ๓ ครั้ง
ติดต่อกัน ในระดับคุณภาพ ๔-๕
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถใช้
Walker โดยยก Walker บนทาง
ราบและทางลาดได้ ๑๐ ก้าว
สามารถทาได้ด้วยตนเอง ๓ ครั้ง
ติดต่อกัน ในระดับคุณภาพ ๔-๕
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

เกณฑ์และวิธีประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์ ทาได้ระดับคุณภาพ ๔-๕
จานวน ๓ ครั้งขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง
๔ หมายถึง ทาตามแบบ
๓ หมายถึง ทาโดยกระตุ้นเตือน
๒ หมายถึง จับมือทา/พาทา
๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้
โดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้

นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น

๒๐๙
ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)
๓. เมื่ อ ครู จั บ Walker ด้ า นหน้ า
ด.ช. ก้อง รักเรียน แล้ว ให้ มือทั้ ง
สองข้ า งของ ด.ช. ก้ อ ง รั ก เรี ย น
ส า ม า ร ถ ใ ช้ Walker โ ด ย ย ก
Walker บนทางราบและทางลาด
ได้ ๒๐ เมตร สามารถท าได้ ใ น
ระดับคุณ ภาพ ๔-๕ ภายในเดือน
มกราคม ๒๕๕๙
๔. ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถใช้
คอกหัดเดินโดยยก Walker บน
ทางราบและทางลาดได้ ๕๐ เมตร
ได้ด้วยตนเองสามารถทาได้ใน
ระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙

เกณฑ์และวิธีประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์ ทาได้ระดับคุณภาพ ๔-๕
จานวน ๓ ครั้งขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง
๔ หมายถึง ทาตามแบบ
๓ หมายถึง ทาโดยกระตุ้นเตือน
๒ หมายถึง จับมือทา/พาทา
๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้
โดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้

นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น

๒๑๐
ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)

เกณฑ์และวิธีประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แผนเปลี่ยนผ่าน
ทักษะย่อย การเขียนพยัญชนะ
ไทย
เนื้อหา เขียนพยัญชนะไทยได้
ทั้งหมด ๑๐ ตัว
จุดเด่น
ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถบอกชื่อพยัญชนะไทยได้
ทั้งหมด ๔๔ ตัว
จุดด้อย
ด.ช. ก้อง รักเรียน
ไม่สามารถเขียนพยัญชนะไทยได้
ทั้งหมด ๑๐ ตัว

ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถเขียนพยัญชนะไทยได้
ทั้งหมด ๑๐ ตัว

๑. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถเขียนพยัญชนะไทยได้
ทั้งหมด ก-ค ตัวด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔๕ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

เกณฑ์ ทาได้ระดับคุณภาพ ๔-๕
จานวน ๓ ครั้งขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง ๕
ครั้ง
๔ หมายถึง ทาด้วยตนเอง ๔
๒. เมื่อครูให้เด็กชายด.ช. ก้อง รัก ครั้ง
เรียน สามารถเขียนพยัญชนะไทย ๓ หมายถึง ทาด้วยตนเอง ๓
ได้ทั้งหมด ฅ-ง ด.ช. ก้อง รักเรียน ครั้ง
สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔- ๒ หมายถึง ทาด้วยตนเอง ๑
๕ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
ครั้ง
๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้
โดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้

นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น

๒๑๑
ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะเวลา ๑ ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสั้น)
๓. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถเขียนพยัญชนะไทยได้
ทั้งหมด จ-ช ด.ช. ก้อง สามารถทา
ได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายใน
เดือนมกราคม ๒๕๕๘

เกณฑ์และวิธีประเมินผล

เกณฑ์ ทาได้ระดับคุณภาพ ๔-๕
จานวน ๓ ครั้งขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง ๕
ครั้ง
๔ หมายถึง ทาด้วยตนเอง ๔
๔. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน
ครั้ง
สามารถเขียนพยัญชนะไทยได้
๓ หมายถึง ทาด้วยตนเอง ๓
ทั้งหมด ก-ช ด.ช. ก้อง รักเรียน
ครั้ง
สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔- ๒ หมายถึง ทาด้วยตนเอง ๑
๕ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
ครั้ง
๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้
โดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น

๒๑๒
๖. ความต้องการสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ
สิ่งที่มีอยู่แล้ว
ที่
๑
๒
๓

๔
๕
๖
๗

รายการ
บล็อกแท่งไม้รูปทรงเลขา
คณิต
กระดาษ A๔ ๒ รีม
กระดาษพยัญชนะไทย ก-ฮ
กระดาษอักษร A-Z
กระดาษโปสเตอร์สี
คอกหัดเดิน
ลูกบอล

รหัส
BE๑๘๑๑

สิ่งที่ต้องการ

จานวนเงินที่
ขออุดหนุน

ผู้จัดหา
วิธีการ
ผู้จัดหา
วิธีการ
(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓)
/
/
๖๐๐

BM๐๑๐๑
BE๑๗๐๒
BM๑๗๐๔
BM๐๑๐๓

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/

รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน
๗ รายการ
รวมจานวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน-)
หมายเหตุ
ผู้จัดหา (๑) ผู้ปกครอง
(๒) สถานศึกษา
วิธีการ (๑) ขอรับเงินอุดหนุน
(๒) ขอยืม

(๓) สถานพยาบาล อื่นๆ
(๓) ขอยืมเงิน

๒๔๐
๕๔๐
๖๐๐
๒๐

เหตุผลความจาเป็น
ด.ช. ก้อง รักเรียน
มีระดับความพิการที่
รุนแรงจาเป็นต้องได้รับ
การจัดสิ่งอานวยความ
สะดก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาตามความ
จาเป็นต้องการพิเศษ
เฉพาะบุคคล

ผู้ประเมิน
นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น

ข้าพเจ้า

เห็นด้วย

ลายมือชื่อ
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

ลงชื่อ...............................................................
(นางรักสุข รักเรียน)
ผู้ปกครอง
วันที่ ...............เดือน ...........................พ.ศ. .................

ไม่เห็นด้วย

ประชุมวันที่ .............เดือน ...................... พ.ศ. ..........................

ตาแหน่ง
นางอารยา มีสุข
ผู้อานวยการศูนย์
..........................................
................................
นางรักสุข รักเรียน
มารดา
นางสาวใจดี มีใจ
ครูประจาชั้น
นางสาวมีเรียน สุขใจ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
..........................................
................................
..........................................
................................
..........................................
................................

๘. ความเห็นของบิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง
การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ฉบับนี้

ชื่อ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘

๗. คณะกรรมการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

๒๑๓

การลุกขึ้นจากพื้นและการเกาะเก้าอี้ โดยใช้เครื่องช่วย
จุดประสงค์
๑.เมื่อให้ ด.ช. ก้อง รักเรียนนั่งบนพื้น สามารถใช้มือขวาและมือซ้ายเกาะเก้าอี้ที่มีความสูง ๓๐
เซนติเมตร และลุกขึ้นด้วยตนเอง ๘ ใน ๑๐ ครั้ง
๒. เมื่อให้ ด.ช. ก้อง รักเรียน นั่งบนพื้น สามารถใช้มือขวาและซ้ายเกาะเก้าอี้ความสูง ๓๐
เซนติเมตร และลุกขึ้นและเลื่อนตัวนั่งบนเก้าอี้ได้ด้วยตนเอง ๘ ใน ๑๐ ครั้ง

เนื้อหา

แผนที่.....เริ่มใช้แผนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดแผนวันที่. ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ใช้เวลาสอนคาบละ ๑๐นาที / ชั่วโมง

ชื่อ-สกุล ด.ช. ก้อง รักเรียน ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เรื่อง ยืนโดยอิสระด้วยขาสองข้าง
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานด้านผู้เรียน
ตัว ชี้วัด ๑.๑ ผู้ เรี ย นมี พั ฒ นาตามที่ กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุ ค คลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
เป้าหมายระยะยาว ๑ปี ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถดึงตัวเองขึ้นในท่า
ยืนได้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ ๑. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน ลุกขึ้นนั่งบนส้นเท้า ใช้มือขวาเกาะเก้าอี้
ตั้งขาซ้ายขึ้น ลุกขึ้นนั่งบนเข่าขวาและลงน้าหนักที่ขาซ้ายด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถทาได้ ๘ ใน ๑๐
ครั้ง โดยทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขั้นตอนที่ ๑ ด.ช. ก้อง รักเรียนสามารถลุกขึ้นนั่งบนส้นเท้า ใช้มือขวาเกาะ
เก้าอี้ตั้งขาซ้ายด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)

ตัวอย่าง ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

๒๑๓

เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- เด็กพิการสามารถผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดให้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ จานวน
๘ ใน ๑๐ ครั้ง
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ทาไม่ได้ หรือไม่ยอมทา
๒ หมายถึง ทาได้โดยจับมือทา
๓ หมายถึง ทาได้โดยใช้การกระตุ้นเตือน
๔ หมายถึง ทาได้โดยทาตามแบบ
๕ หมายถึง ทาได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนา
เตรียมนักเรียน อุปกรณ์ และสถานที่ พร้อมทั้งออกคาสั่งให้ “ด.ช. ก้อง รักเรียนลุกขึ้นเกาะ
เก้าอี้”
ขั้นสอน
๑. ครูวางลูกบอล ๒ ลูก บนเก้าอี้ และออกคาสั่งให้ด.ช. ก้อง รักเรียนลุกขึ้นเกาะเก้าอี้
๒. ด.ช. ก้อง รักเรียน เกาะเก้าอี้ที่มีความสูง ๓๐ เซนติเมตร และพยายามดึงตัวเองขึ้นยืน โดย
ครูช่วยเหลือ
๓. ครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียนใช้มือข้างที่ถนัดเกาะเกาะอี้และใช้มือข้างที่เหลือหยิบลูกบอลใส่
ตะกร้า
๔. ครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียนขึ้นนั่งบนเก้าอี้
๕. ฝึกต่อเนื่องโดยครูลดการช่วยเหลือและให้ด.ช. ก้อง รักเรียน ปฏิบัติด้วยตนเอง
เทคนิคการสอน
๑. การกระตุ้นเตือน
๒. การเสริมแรง
สื่อ/อุปกรณ์
๑. ลูกบอล
๒. ตะกร้า
๓. เก้าอี้
การวัดและประเมินผล
เครื่องมือ - แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรม ได้แก่ แบบบันทึกการสอนตามแผนการสอน
เฉพาะบุคคล(IIP)แบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

๒๑๔

กิจกรรมการสอน
ขั้นนา
เตรียมนักเรียน อุปกรณ์ และสถานที่ พร้อมทั้งออกคาสั่งให้ “ด.ช. ก้อง รักเรียนลุกขึ้นเกาะ
เก้าอีแ้ ละวาดรูปคน”

จุดประสงค์
๑. เมื่อให้ ด.ช. นั่งบนพื้นสามารถใช้มือขวาและซ้ายเกาะเก้าอี้ที่มีความสูง ๓๐ เซนติเมตร และ
ลุกขึ้นนั่งบนเก้าอี้ด้วยตนเอง ๘ ใน ๑๐ ครั้ง
๒. เมื่อให้ ด.ช. ก้อง รักเรียน นั่งบนเก้าอี้ ทางานและให้วาดรูปคนที่มีส่วนประกอบของร่างกาย
ได้ ๗ - ๑๐ ส่วนด้วยตนเอง

เนื้อหา
การลุกขึ้นจากยืน การเกาะเก้าอี้ การนั่งเก้าอี้ โดยใช้เครื่องช่วยและการวาดรูปคน

แผนที่.....เริ่มใช้แผนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดแผนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ใช้เวลาสอนคาบละ ๑๐ นาที / ชั่วโมง

ชื่อ-สกุล ด.ช. ก้อง รักเรียน ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทักษะที่สอน กล้ามเนื้อมัดเล็ก เรื่อง วาดรูปคนมีส่วนประกอบของร่างกาย
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานด้านผู้เรียน
ตัวชี้วัด ๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
เป้าหมายระยะยาว ๑ปี ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถวาดรูปคนมี
ส่วนประกอบของร่างกาย ๗ – ๑๐ ส่วน (หัว ตา แขน ขา จมูก ปาก ลาตัว มือ หู คอ)
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๑. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน วาดรูปคนที่มีส่วนประกอบของหัว และ
ตา ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถทาได้ ๘ ใน ๑๐ ครั้งโดยทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขั้นตอนที่ ด.ช. ก้อง รักเรียนสามารถวาดรูปวงกลมได้ ด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)

ตัวอย่าง ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

๒๑๕

การวัดและประเมินผล
เครื่องมือ- แบบบันทึกผลการเรียนรู้
- แบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- เด็กพิการสามารถผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดให้ในระดับคุณภาพ
๔-๕ จานวน๘ ใน ๑๐ ครั้ง
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ทาไม่ได้ หรือไม่ยอมทา
๒ หมายถึง ทาได้โดยจับมือทา
๓ หมายถึง ทาได้โดยใช้การกระตุ้นเตือน
๔ หมายถึง ทาได้โดยทาตามแบบ
๕ หมายถึง ทาได้ด้วยตนเอง

สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอานวยความสะดวก/ บริการ
- ใบงาน
- สี

เทคนิคการสอน
๑. การกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทาง หรือวาจา
๒. การให้แรงเสริม
๓. การใช้ตัวแบบ

ขั้นสอน
๑. ครูออกคาสั่ง “ให้ด.ช. ก้อง รักเรียนนั่งบนเก้าอี้”
๒. ครูออกคาสั่งให้ด.ช. ก้อง รักเรียนนั่งบนเก้าอี้และวาดรูปคนบนกระดาษ
๓. ครูให้ดูตัวอย่าง และให้ด.ช. ก้อง รักเรียนปฏิบัติตามแผน
๔. ครูเปลี่ยนใบงานและให้ ด.ช. ก้อง รักเรียนวาดรูปคนที่มีส่วนประกอบ ๗-๑๐ ส่วน โดยครู
ช่วยเหลือ
๕. ปฏิบัติในขั้นตอนที่ ๔ โดยการลดการช่วยเหลือ
๖. จัดกิจกรรมต่อเนื่องจนด.ช. ก้อง รักเรียนปฏิบัติด้วยตนเอง

๒๑๖

กิจกรรมการสอน
ขั้นนา
เตรียมนักเรียน อุปกรณ์ และสถานที่ พร้อมทั้งออกคาสั่งให้ “ด.ช. ก้อง รักเรียนลุกขึ้นเกาะ
เก้าอี้และถอดเสื้อยืดคอกลม”

จุดประสงค์
๑. เมื่อให้ ด.ช. ก้อง รักเรียน ลุกขึ้นนั่งบนเก้าอี้ สามารถดึงเสื้อออกจากกางเกง๘ ใน ๑๐ ครั้ง
๒. เมื่อให้ ด.ช. ก้อง รักเรียน นั่งบนเก้าอี้ ใช้มือทั้งสองข้างถอดเสื้อยืดคอกลมได้๘ ใน ๑๐ ครั้ง

เนื้อหา
การนั่งบนเก้าอี้และถอดเสื้อยืดกลม

แผนที่ ๑ เริ่มใช้แผนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดแผนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ใช้เวลาสอนคาบละ ๑๐นาที / ชั่วโมง

ชื่อ-สกุล ด.ช. ก้อง รักเรียน ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ทักษะที่สอน ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน
เรื่อง ถอดเสื้อยืดคอกลม
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานด้านผู้เรียน
ตัวชี้วัด ๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
เป้าหมายระยะยาว ๑ปีภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ด.ช. ก้อง รักเรียนสามารถถอดเสื้อยืดคอกลมได้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๑. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน ดึงเสื้อออกจากกางเกงและดึงขึ้นให้อยู่ใน
ระดับหน้าอก ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขั้นตอนที่ด.ช. ก้อง รักเรียนสามารถดึงเสื้อออกจากกางเกงด.ช. ก้อง รักเรียน
สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)

ตัวอย่าง ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน

๒๑๗

การวัดและประเมินผล
เครื่องมือ- แบบบันทึกผลการเรียนรู้
- แบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- เด็กพิการสามารถผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดให้ในระดับคุณภาพ ๔๕ จานวน๘ ใน ๑๐ ครั้ง
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ทาไม่ได้ หรือไม่ยอมทา
๒ หมายถึง ทาได้โดยจับมือทา
๓ หมายถึง ทาได้โดยใช้การกระตุ้นเตือน
๔ หมายถึง ทาได้โดยทาตามแบบ
๕ หมายถึง ทาได้ด้วยตนเอง

สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอานวยความสะดวก/ บริการ
- เสื้อยืดคอกลม

เทคนิคการสอน
๑. การกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทาง หรือวาจา
๒. การให้แรงเสริม
๓. การใช้ตัวแบบ

ขั้นสอน
๑. ครูออกคาสั่งให้ด.ช. ก้อง รักเรียนลุกขึ้นนั่งบนเก้าอี้ สามารถดึงเสื้อออกจากกางเกง
๒. ครูออกคาสั่งให้ด.ช. ก้อง รักเรียนถอดเสื้อยืดคอกลมโดยปฏิบัติตามแบบ
๓. ครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียนถอดเสื้อยืดคอกลมโดยครูช่วยเหลือ
๔. ครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียนถอดเสื้อยืดคอกลมโดยลดการช่วยเหลือ
๕. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนด.ช. ก้อง รักเรียนปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

๒๑๘

จุดประสงค์
๑. เมื่อให้ ด.ช. ก้อง รักเรียน นั่งบนเก้าอี้ตั้งใจตอบคาถามครูว่าให้บอกชื่อหมู่บ้านและพูดทวน
คาถามครู
๒. เมื่อให้ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถบอกชื่อหมู่บ้านของตนเอง

เนื้อหา
การนั่งบนเก้าอี้และบอกชื่อหมู่บ้านของตนเอง

แผนที่ ๑ เริ่มใช้แผนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดแผนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ใช้เวลาสอนคาบละ ๑๐นาที / ชั่วโมง

ชื่อ-สกุล ด.ช. ก้อง รักเรียน ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ทักษะที่สอน ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา เรื่อง บอกที่อยู่ของตนเอง
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานด้านผู้เรียน
ตัวชี้วัด ๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
เป้าหมายระยะยาว ๑ปีภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ด.ช. ก้อง รักเรียนสามารถบอกที่อยู่ของตนเองได้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๑.เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน บอกชื่อหมู่บ้านของตนเอง ด.ช. ก้อง รัก
เรียน สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ จานวน ๘ ใน ๑๐ ครั้งภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขั้นตอนที่ด.ช. ก้อง รักเรียนสามารถตั้งใจตอบคาถามครูว่าให้บอกชื่อหมู่บ้าน
และพูดทวนคาถามครูด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ภายในเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๘

แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)

ตัวอย่าง ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

๒๑๙

การวัดและประเมินผล
เครื่องมือ- แบบบันทึกผลการเรียนรู้
- แบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- เด็กพิการสามารถผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดให้ในระดับคุณภาพ ๔๕ จานวน๘ ใน ๑๐ ครั้ง
ระดับคุณภาพ ๕ หมายถึง ตอบคาถามได้ ๕ ครั้ง
๔ หมายถึง ชี้ตอบคาถามได้ ๔ ครั้ง
๓ หมายถึง ตอบคาถามได้ ๓ ครั้ง
๒ หมายถึง ตอบคาถามได้ ๑ ครั้ง
๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้

สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอานวยความสะดวก/ บริการ
- บัตรภาพ
- เก้าอี้

เทคนิคการสอน
๑. การกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทาง หรือวาจา
๒. การให้แรงเสริม
๓. การใช้ตัวแบบ

ขั้นสอน
๑. ครูออกคาสั่งให้ด.ช. ก้อง รักเรียนนั่งบนเก้าอี้ตั้งใจตอบคาถามครูว่าให้บอกชื่อหมู่บ้านและ
พูดทวนคาถามครู
๒. ครูออกคาสั่งให้ด.ช. ก้อง รักเรียนพูดชื่อหมู่บ้านตามครู
๓. ครูให้น้องบอกชื่อหมู่บ้านโดยครูคอยบอก
๔. ครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียนบอกชื่อหมู่บ้านของตนเองโดยลดการช่วยเหลือ
๕. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนด.ช. ก้อง รักเรียนบอกได้ด้วยตนเอง

๒๒๐

ครูไหว้
ขั้นสอน
๑. ครูออกคาสั่งให้ด.ช. ก้อง รักเรียนยืนตัวตรงโดยเครื่องช่วย
๒. ครูออกคาสั่งให้ด.ช. ก้อง รักเรียนยืนตัวตรงโดยเครื่องช่วยพนมมือไหว้
๓. ครูออกคาสั่งให้ด.ช. ก้อง รักเรียนยืนตัวตรงโดยเครื่องช่วยพนมมือไหว้ตามแบบ
๔. ครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียนสยืนตัวตรงโดยเครื่องช่วยพนมมือไหว้โดยลดการช่วยเหลือ
๕. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนด.ช. ก้อง รักเรียนทาได้ด้วยตนเอง

๒. เมื่อให้ด.ช. ก้อง รักเรียน การยืนตัวตรงโดยเครื่องช่วยและแสดงการไหว้ทักทายกับผู้อื่น

จุดประสงค์
๑. เมื่อให้ ด.ช. ก้อง รักเรียน การยืนตัวตรงโดยเครื่องช่วยทาท่าพนมมือไหว้และก้มหัวเมื่อเห็น

เนื้อหา
การยืนตัวตรงโดยเครื่องช่วยและแสดงการไหว้ทักทายกับผู้อื่น

แผนที่ ๑ เริ่มใช้แผนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดแผนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ใช้เวลาสอนคาบละ ๑ นาที / ชั่วโมง

ชื่อ-สกุล ด.ช. ก้อง รักเรียน ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทักษะที่สอน ทักษะทางสังคมเรื่อง สามารถแสดงการทักทายกับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานด้านผู้เรียน
ตัวชี้วัด ๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
เป้าหมายระยะยาว ๑ปีภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ด.ช. ก้อง รักเรียนสามารถแสดงการทักทายกับ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๑. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน พูดสวัสดีเมื่อเจอผู้ใหญ่ด.ช. ก้อง รัก
เรียน สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขั้นตอนที่ด.ช. ก้อง รักเรียนสามารถทาท่าพนมมือไหว้และก้มหัวเมื่อเห็นครู
ไหว้ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)

ตัวอย่าง ทักษะทางสังคม

๒๒๑

เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- เด็กพิการสามารถผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดให้ในระดับคุณภาพ
๔-๕ จานวน๘ ใน ๑๐ ครั้ง
ระดับคุณภาพ ๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง
๔ หมายถึง ทาตามแบบด้วยตนเอง
๓ หมายถึง ทาโดยกระตุ้นเตือน
๒ หมายถึง จับมือทา/พาทา
๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้

การวัดและประเมินผล
เครื่องมือโดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้ แบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล

สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอานวยความสะดวก/ บริการ
บัตรภาพการไหว้ทักทาย
เครื่องช่วยยืน

เทคนิคการสอน
๑. การกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทาง หรือวาจา
๒. การให้แรงเสริม

๒๒๒

ขั้นสอน
๑. ครูออกคาสั่งให้ด.ช. ก้อง รักเรียนนั่งนั่งบนเก้าอี้เติมตัวเลขบนตาแหน่งของหน้าปัดนาฬิกา
๒. ครูออกคาสั่งให้ด.ช. ก้อง รักเรียนบอกตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาตามครู
๓. ครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียนบอกตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาตามครู
๔. ครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียนนั่งบนเก้าอี้เติมตัวเลขบนตาแหน่งของหน้าปัดนาฬิกาตามแบบ
๕. ครู ให้ ด .ช. ก้ อ ง รั ก เรี ย นนั่ งบนเก้ าอี้ เติ ม ตั ว เลขบนต าแหน่ ง ของหน้ าปั ด นาฬิ ก าโดยครู
ช่วยเหลือ

จุดประสงค์
๑. เมื่อให้ ด.ช. ก้อง รักเรียน นั่งบนเก้าอี้เติมตัวเลขบนตาแหน่งของหน้าปัดนาฬิกา
๒. เมื่อให้ด.ช. ก้อง รักเรียน นั่งบนเก้าอี้เติมตัวเลข ๑ - ๓ บนตาแหน่งของหน้าปัดนาฬิกา

เนื้อหา
การนั่งบนเก้าอี้และเติมตัวเลข ๑-๓ บนตาแหน่งของหน้าปัดนาฬิกา

แผนที่ ๑ เริ่มใช้แผนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดแผนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ใช้เวลาสอนคาบละ ๑๐ นาที / ชั่วโมง

ชื่อ-สกุล ด.ช. ก้อง รักเรียน ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทักษะที่สอน ทักษะทางสติปัญญา เรื่อง เติมตัวเลข ๑-๑๒ บนตาแหน่งของ
หน้าปัดนาฬิกา
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานด้านผู้เรียน
ตัวชี้วัด ๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
เป้าหมายระยะยาว ๑ปีเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ด.ช. ก้อง รักเรียนสามารถเติมตัวเลข ๑-๑๒ บนตาแหน่ง
ของหน้าปัดนาฬิกา
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ ๑. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถเติมตัวเลข ๑-๓ บนตาแหน่ง
ของหน้าปัดนาฬิกาด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถทาในระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขั้นตอนที่ด.ช. ก้อง รักเรียนสามารถเติมตัวเลข ๑ บนตาแหน่งของหน้าปัด
นาฬิกาด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)

ตัวอย่าง ทักษะทางสติปัญญา

๒๒๓

การวัดและประเมินผล
เครื่องมือ- แบบบันทึกผลการเรียนรู้
- แบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- เด็กพิการสามารถผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดให้ในระดับคุณภาพ ๔๕ จานวน๘ ใน ๑๐ ครั้ง
ระดับคุณภาพ ๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง
๔ หมายถึง ทาตามแบบด้วยตนเอง
๓ หมายถึง ทาโดยกระตุ้นเตือน
๒ หมายถึง จับมือทา/พาทา
๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้

สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอานวยความสะดวก/ บริการ
- ตัวเลข
- นาฬิกา
- เก้าอี้

เทคนิคการสอน
๑. การกระตุ้นเตือนทางกาย ท่าทาง หรือวาจา
๒. การให้แรงเสริม
๓. การใช้ตัวแบบ

๖. ครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียนนั่งบนเก้าอี้เติมตัวเลขบนตาแหน่งของหน้าปัดนาฬิกาโดยลดการ
ช่วยเหลือ
๕. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนด.ช. ก้อง รักเรียนปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

๒๒๔

การลุกขึ้นจากพื้นและเกาะยืนโดยใช้ Walker
จุดประสงค์
๑.เมื่อให้ ด.ช. ก้อง รักเรียนนั่งบนพื้น สามารถใช้มือขวาและมือซ้ายเกาะราวเกาะยืนที่มีความ
สูง ๓๐ เซนติเมตร และลุกขึ้นด้วยตนเอง ๘ ใน ๑๐ ครั้ง
๒. เมื่อให้ ด.ช. ก้อง รักเรียน นั่งบนพื้น สามารถใช้มือขวาและซ้ายเกาะใช้มือทั้งสองข้างจับ
Walker ลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเอง ๘ ใน ๑๐ ครั้ง

เนื้อหา

แผนที่ ๑ เริ่มใช้แผนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดแผนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ใช้เวลาสอนคาบละ ๑๐ นาที / ชั่วโมง

ชื่อ-สกุล ด.ช. ก้อง รักเรียน ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทักษะที่สอน ทักษะจาเป็นพิเศษสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เรื่อง เคลื่อนย้ายตัวเองไปด้านหน้าโดยใช้ Walker
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานด้านผู้เรียน
ตัวชี้วัด ๑.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
เป้าหมายระยะยาว ๑ปีภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไป
ด้านหน้าโดยใช้ Walker บนทางราบ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๑. เมื่อครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียน ให้มือทั้งสองข้างจับ Walker แล้วดัน
แขนไปข้างหน้าแล้วก้าวขวาไปข้างหน้าแล้วก้าวเท้าสลับกันไป สามารถทาได้ด้วยตนเอง ๓ ครั้งติดต่อกัน
ในระดับคุณภาพ ๔-๕ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขั้นตอนที่ด.ช. ก้อง รักเรียนสามารถใช้มือทั้งสองข้างจับ Walker ลุกขึ้นยืน
ด.ช. ก้อง รักเรียน สามารถทาได้ในระดับคุณภาพ ๔-๕ จานวน ๓ ครั้งขึ้นไป จานวน ๓ ครั้งขึ้นไป
ภายในเดือนพฤษภาคม๒๕๕๘

แผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP)

ตัวอย่าง ทักษะจาเป็นพิเศษฯ

๒๒๕

เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- เด็กพิการสามารถผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดให้ในระดับคุณภาพ
๔-๕ จานวน๘ ใน ๑๐ ครั้ง
ระดับคุณภาพ ๕ หมายถึง ทาด้วยตนเอง
๔ หมายถึง ทาตามแบบด้วยตนเอง
๓ หมายถึง ทาโดยกระตุ้นเตือน
๒ หมายถึง จับมือทา/พาทา
๑ หมายถึง ไม่ทา/ทาไม่ได้

การวัดและประเมินผล
เครื่องมือโดยใช้แบบบันทึกผลการเรียนรู้ แบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล

สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอานวยความสะดวก/ บริการ
- Walker
- ลูกบอล
- ราวเกาะยืน

เทคนิคการสอน
๑. การกระตุ้นเตือน
๒. การเสริมแรง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนา
เตรียมนักเรียน อุปกรณ์ และสถานที่ พร้อมทั้งออกคาสั่งให้ “ด.ช. ก้อง รักเรียนลุกขึ้นยืนเกาะ
Walker”
ขั้นสอน
๑. ออกคาสั่งให้ด.ช. ก้อง รักเรียนลุกขึ้นเกาะราวฝึกยืน
๒. ด.ช. ก้อง รักเรียน เกาะราวฝึกยืนที่มีความสูง ๓๐ เซนติเมตร และพยายามดึงตัวเองขึ้นยืน
โดยครูช่วยเหลือ
๓. ครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียนใช้มือข้างทั้งสองข้าง Walker ลุกขึ้นยืน
๔. ครูให้ด.ช. ก้อง รักเรียนใช้มือข้างทั้งสองข้าง Walker ลุกขึ้นยืนและใช้มือข้างที่เหลือหยิบลูก
บอลใส่ตะกร้า
๕. ฝึกต่อเนื่องโดยครูลดการช่วยเหลือและให้ด.ช. ก้อง รักเรียนปฏิบัติด้วยตนเอง

๒๒๖

๒. สภาพความพิการ............................................................................................................................
ลักษณะความพิการ........................................................................................................................
สาเหตุ............................................................................................................................. .........
๓. ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอด (ขณะตั้งครรภ์/ระหว่างคลอด/หลังคลอด)
............................................................................................................................. ...........................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
........................................................................................................................................................
๔. ประวัติปัจจุบัน
............................................................................................................................. ...........................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................
๕. ผู้เลี้ยงดูคนพิการ
๕.๑ ข้อมูลที่เกี่ยวกับครอบครัว
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง.........................................................….......ความสัมพันธ์.....................

๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-ชื่อสกุล...............................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด................................................อายุ........ปี...........เดือน ศาสนา....................
ที่อยู่บ้านเลขที่............ตรอก/ซอย...........................หมู่ที่.........ชื่อหมู่บ้าน/ถนน.......................
ตาบล..........................อาเภอ...............................จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์..................................โทรศัพท์เคลื่อนที่...............................
โทรสาร........................................................E-mail address...............................................
ภาษาที่ใช้ในครอบครัว..............................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่............ตรอก/ซอย...........................หมู่ที่.........ชื่อหมู่บ้าน/ถนน.......................
ตาบล..........................อาเภอ...............................จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์..................................โทรศัพท์เคลื่อนที่...............................

วันที่สัมภาษณ์.......................................................................................................................................

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ...........................................................................................................................

แบบสัมภาษณ์แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว

๒๒๗

ผู้ให้ข้อมูล...........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................

ผู้สัมภาษณ์........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง........................................................

๕.๓ ความต้องการของครอบครัว
๑..................................................................................................................................
๒..................................................................................................................................
๓............................................................................................................................. ....

สภาพปัญหาและอุปสรรคของครอบครัว
๑..................................................................................................................................
๒..................................................................................................................................
๓..................................................................................................................................

๕.๒ สภาพครอบครัว
จุดเด่นหรือปัจจัยที่มีผลดีต่อครอบครัวและคนพิการ
๑.................................................................................................................................
๒.................................................................................................................................
๓.................................................................................................................................

๒๒๘

 ไม่มี
 มี ดังนี้
 โรคประจาตัว (ระบุ) ........................................................................... ............
 ประวัติการแพ้ยา (ระบุ) ................…...............................................................
 โรคภูมิแพ้ (ระบุ) .....................…….................................................................
 ข้อจากัดอื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................
 ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ)......................................................................

๑.๒ ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ

ชื่อ-ชื่อสกุล เด็กชายแดนบีม รักไทย เพศ  ชาย หญิง
เลขประจาตัวประชาชน ๑ -๕๕๒๙ – ๐๐๕๕๙ -๔๗ -๒
การจดทะเบียนคนพิการ  ไม่จด  ยังไม่จด จดแล้ว
วัน/เดือน/ปีเกิด ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ อายุ ๑๒ ปี ๖ เดือน ศาสนา พุทธ
ประเภทความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา ลักษณะความพิการ ปัญญาอ่อน
ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา นายเคน รักไทย
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา นางอุษามณี รักไทย
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง นางอุษามณี รักไทยเกี่ยวข้องเป็น แม่
ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่ ๑๐๖ ตรอก/ซอย- หมู่ที่ ๑๐ ชื่อหมู่บ้าน ศรีทองสุข
ตาบล/แขวง สามัคคี อาเภอ/เขต เมืองลาปาง จังหวัด ลาปาง
รหัสไปรษณีย์ ๕๒๐๐๐ โทรศัพท์ - โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙๑-๐๖๖๖๗๗๗
โทรสาร - e-mail address -

๑. ข้อมูลคนพิการ
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป

แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
(Individualized Family Service Plan : IFSP)

๒๒๙

๒๓๐
๑.๓ ข้อมูลความสามารถพื้นฐานของคนพิการ
ความต้องการจาเป็นพิเศษ
สาหรับคนพิการ
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
สามารถควบคุมศีรษะและลูกตาตาม
ไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนขาในท่านอน () ด้านการศึกษา
หงายได้
ต้องการเข้าสถานศึกษา เพื่ออ่าน
เป้าหมายได้
ออก เขียนได้
ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถใช้อุ้ง เด็กชายแดนบีม รักไทย ไม่สามารถเอื้อม () ด้านการแพทย์
มือหยิบจับสิ่งของแล้วนาไปปล่อยยัง
มือออกไปกา /จับวัตถุแล้วปล่อยยัง
- บริการด้านสุขภาพ
เป้าหมายที่กาหนดได้ด้วยตนเอง
เป้าหมายได้
- การวินิจฉัยทางการแพทย์
ทักษะการช่วยเหลือตนเองใน เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถดื่มน้าที่ เด็กชายแดนบีม รักไทยไม่สามารถใช้มือ - กิจกรรมบาบัด
ชีวิตประจาวัน
ผู้ใหญ่ช่วยถือให้
ทั้งสองจับถ้วยดื่มน้าโดยทาหกเล็กน้อย - กายภาพบาบัด
ทักษะการรับรู้และแสดงออก เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถแสดงสี เด็กชายแดนบีม รักไทยไม่สามารถออก - กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการ
() ด้านสังคม
ทางภาษา
หน้าหรือท่าทางสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
เสียงคาและการใช้คาพูด
ทักษะทางสังคม
เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถมี
เด็กชายแดนบีม รักไทย ยังไม่สามารถ - สังคมสงเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
รับรู้ และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง () ด้านอาชีพ
- ต้องการฝึกอาชีพ เพื่อหาเลี้ยง
เหมาะสม
ตนเอง
ทักษะทางสติปัญญาหรือการ เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถรับรู้
เด็กชายแดนบีม รักไทยไม่สามารถจับคู่ () อื่น ๆ
เตรียมความพร้อมทางวิชาการ ส่วนต่างๆของร่างกาย
สิ่งของจากบัตรภาพได้
- ความช่วยเหลือด้านการ
ทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการ เด็กชายแดนบีม รักไทยรู้ว่าจะต้องใช้
เด็กชายแดนบีม รักไทยยังไม่สามารถใช้ เดินทาง
และทักษะจาเป็นอื่นๆ
อุปกรณ์เสริมในชีวิตประจาวัน
อุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการปฏิบัติ
มารับบริการทางการศึกษา
กิจวัตรประจาวันหรือทากิจกรรมอื่นๆได้
ทักษะ

จุดเด่น

จุดด้อย

๒๓๑

๒. ข้อมูลครอบครัว
จุดเด่นของครอบครัวที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคนพิการ
ด้านที่อยู่อาศัย
นักเรียนอาศัยอยู่กับปู่และย่า ซึ่งรัก
บ้านเป็นบ้านปูนยังไม่ได้ทาสี ซึ่งทาง อบต. และเอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่าง
สามัคคี มาสร้างให้ มี ๑ ห้อง ซึ่งเป็นที่ใช้ ดี
ส่วนบิดา มารดา ไม่ได้
รวมทากิจกรรมและกิจวัตรประจาวันทุก อาศัยอยู่ด้วยแต่ก็ส่งเงินมาเลี้ยงดู
อย่าง นักเรียนนอนรวมกับปู่กับย่า บริเวณ เป็นบางครั้ง
ในบ้านมีของใช้เยอะ และเก็บไม่ค่อยเป็น
ระเบียบ สภาพแวดล้อมรอบๆค่อนข้างสงบ
เงียบ อากาศไม่ค่อยเทสะดวก เนื่องจากปู่
เลี้ยงวัว
ด้านอาชีพ/รายได้
บิดา ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป
มารดา ประกอบอาชีพ มีรายได้รวมกันประมาณ ๕,๐๐๐ บาท/
เดือน
ฐานะครอบครัว ยากจน
นักเรียนอาศัยอยู่กับ ปู่กับย่า ซึ่งมีรายได้
ไม่แน่นอน
สภาพครอบครัว

จุดด้อยของครอบครัวที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาคนพิการ
นักเรียนอาศัยอยู่กับปู่และย่า ซึ่งชรา
ภาพและมีปัญหาสุขภาพ และไม่มีเวลา
พัฒนานักเรียน ส่วนบิดา มารดาไม่ได้
อยู่บ้านเดียวกับนักเรียน ต้องทางาน
ทุกวัน ทาให้ ไม่มีเวลาในการพัฒนา
นักเรียนตามคาแนะนาอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการสาหรับ
ครอบครัว
() ด้านการศึกษา
ต้องการให้นักเรียนมีสถานที่
เรียน และสามารถอ่านออก
เขียนได้
() ด้านการแพทย์
ต้องการให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี
ไม่มีโรค
() ด้านสังคม
ต้องการให้นักเรียนอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุข
( ) ด้านอาชีพ
( ) อื่น
ๆ.......................................

๒๓๒
สภาพครอบครัว
ด้านความรู้สึก/ความคิดเห็นของบุคคล
ในครอบครัวที่มีต่อคนพิการ
รักและเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนดี
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะของ
ผู้ปกครองในการพัฒนาคนพิการ
ปู่กับย่า ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนได้ดี เนื่องจาก ย่ามีปัญหาสุขภาพ
เจ็บหลัง และปู่ไม่มีเวลาช่วยพัฒนา
นักเรียน เนื่องจากต้องออกทาเลี้ยงวัว
และหาอาหารป่ามาขาย

จุดเด่นของครอบครัวที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคนพิการ

จุดด้อยของครอบครัวที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาคนพิการ

ความต้องการสาหรับ
ครอบครัว

๒๓๓
๓. ข้อมูลชุมชน
สิทธิ/ประโยชน์ที่คนพิการและ
สภาพทั่วไปของชุมชน
ครอบครัวควรจะได้รับบริการจาก
ชุมชน
สังคม-สิ่งแวดล้อม
- มีโรงพยาบาลส่งเสริม
- บ้านนักเรียนอยู่ในเขต
() ด้านการศึกษา
เป็นชุมชน สังคมชนบท คนส่วนใหญ่ใน สุขภาพตาบล ในชุมชนที่
ชนบท ห่างไกล การเดินทาง ได้รับการบริการจากศูนย์การศึกษา
ชุมชนประกอบอาชีพทาไร่ ทานา และทา ให้บริการอย่างครบถ้วน
มารับบริการที่ศูนย์การเรียน พิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครกขาย
- คนในชุมชนรู้จักนักเรียน
เฉพาะความพิการ อยู่ห่างไกล () ด้านการแพทย์
บริการด้านสาธารณสุข
ยอมรับและให้ความ
ย่าไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลศูนย์
จากบ้
า
น
ท
าให้
น
ั
ก
เรี
ย
นไม่
มี โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล ช่วยเหลือ ไม่รังเกียจ
ลาปาง
สามารถเดิ
น
ทางมาล
าบาก
สามารถให้บริการอย่างครบถ้วน
- มีศูนย์การเรียนเฉพาะความ
() ด้านสังคม
และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
ด้านเศรษฐกิจ/อาชีพ
พิการในอาเภอ
- ชุมชนจัดงบประมาณในการดูแลความ
คนส่วนใหญ่ในชุมชน มีฐานนะยากจน
เดินทาง
เป็นอยู่
ประกอบอาชีพทาไร่ ทานา ทาครก มี
- อบต.จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
รายได้น้อย
( ) ด้านอาชีพ
บริการด้านการศึกษา
( ) อื่น ๆ
รับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดลาปาง ในโครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ในเขต
พื้นที่รับบริการอาเภอเมืองลาปาง
ด้านความรู้สึก/ความคิดเห็นของชุมชนที่
มีต่อคนพิการ
คนในชุมชนรู้จักนักเรียน และยอมรับ
และการความช่วยเหลือ
จุดเด่นชุมชนที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคนพิการ

จุดด้อยชุมชนที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาคนพิการ

๒๓๔
สภาพทั่วไปของชุมชน
ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ชุมชนมีส่วนร่วมน้อย ส่วนใหญ่ต่างคนต่าง
อยู่เนื่องจากอาชีพส่วนใหญ่ หาเช้ากินค่า

จุดเด่นชุมชนที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคนพิการ

จุดด้อยชุมชนที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาคนพิการ

สิทธิ/ประโยชน์ที่คนพิการและ
ครอบครัวควรจะได้รับบริการจาก
ชุมชน

๒๓๕
๔. การบริการช่วยเหลือคนพิการและครอบครัว
๔.๑ สาหรับคนพิการ
๔.๑.๑ แผนพัฒนาคนพิการตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖
วัน/เดือน/ปี
ผู้ให้บริการ/
วัน/เดือน/ปี
เป้าหมายการพัฒนา
พัฒนาการที่คาดหวัง
ผู้รับผิดชอบ
ที่สิ้นสุดการ
หน่วยงานที่ให้บริการ
ที่เริ่มพัฒนา
พัฒนา
ทักษะกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่และกล้ามเนื้อมัด
เล็ก
๑. ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหว นางสวยงาม สง่างาม นายเคน รักไทย
๑ พฤษภาคม
๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙ เด็กชายแดนบีม
ตนเองในเก้าอี้รถเข็น
ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ่อ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
รักไทย สามารถ
๒. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เด็กชาย ประจาจังหวัดลาปาง นางอุษามณี
เคลื่อนไหวตนเองใน
แดนบีม รักไทยสามารถทรงตัวในท่านั่งบน
เก้าอี้รถเข็น และเอื้อม
รักไทย แม่
เก้าอี้รถเข็นและปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆได้ โดย
มือหยิบจับสิ่งของไปยัง
การช่วยเหลือ
เป้าหมายได้
๓. ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เด็กชาย
แดนบีม รักไทย สามารถทรงตัวในท่านั่งบน
เก้าอี้รถเข็นและใช้มือจับสิ่งของเป้าหมายที่
กาหนด โดยการช่วยเหลือ
๔. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เด็กชาย
แดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหวตนเองใน
เก้าอี้รถเข็น และหยิบจับสิ่งของไปยัง
เป้าหมายได้

๒๓๖
เป้าหมายการพัฒนา
ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙ เด็กชายแดนบีม
รักไทย สามารถสื่อสาร
โดยออกเสียงเป็นคาที่ผู้
ใกล้ชิดเข้าใจ
ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองใน
ชีวิตประจาวัน
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙ เด็กชายแดนบีม
รักไทย สามารถ
ช่วยเหลือตนเองในการ
รับประทานอาหารโดย
หกเลอะเทอะบ้าง

พัฒนาการที่คาดหวัง

ผู้ให้บริการ/
หน่วยงานที่ให้บริการ

๑. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เด็กชาย นางสวยงาม สง่างาม
แดนบีม รักไทย สามารถออกเสียงเป็นคา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เรียกชื่อบุคคลที่ใกล้ชิดได้
ประจาจังหวัดลาปาง
๒. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เด็กชาย
แดนบีม รักไทย สามารถออกเสียงเป็นคา
บอกความต้องการให้เข้าใจได้

๑. ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถสามารถนั่ง นางสวยงาม สง่างาม
ทรงตัวบนเก้าอี้รถเข็น ใช้มือหยิบจับอาหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ
และนามารับประทาน โดยการช่วยเหลือได้ ประจาจังหวัดลาปาง
๒. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เด็กชาย
แดนบีม รักไทย สามารถนั่งทรงตัวบนเก้าอี้
รถเข็น และหยิบจับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับประทานอาหาร โดยการช่วยเหลือได้
๓. ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เด็กชาย

ผู้รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่มพัฒนา

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นสุดการ
พัฒนา

นายเคน รักไทย
พ่อ
นางอุษามณี
รักไทย แม่

๑ พฤษภาคม
๒๕๕๘

๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙

นายเคน รักไทย
พ่อ
นางอุษามณี
รักไทย แม่

๑ พฤษภาคม
๒๕๕๘

๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙

๒๓๗
เป้าหมายการพัฒนา

พัฒนาการที่คาดหวัง

ผู้ให้บริการ/
หน่วยงานที่ให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่มพัฒนา

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นสุดการ
พัฒนา

แดนบีม รักไทย สามารถนั่งทรงตัวบนเก้าอี้
รถเข็น และหยิบจับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับประทานอาหารและนาอาหารมา
รับประทาน
๔. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เด็กชาย
แดนบีม รักไทย สามารถช่วยเหลือตนเองใน
การรับประทานอาหารโดยหกเลอะเทอะบ้าง
ทักษะจาเป็นเฉพาะ
ความพิการสาหรับ
บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ
๑. ภายในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๙
ผู้ปกครองสามารถยืด
เหยียดกล้ามเนื้อแขน
ขา และสามารถจัดท่า

๑. ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ผู้ปกครองเด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถยืด
เหยียดกล้ามเนื้อแขน ขาได้อย่างถูกต้อง
๒. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ผู้ปกครองเด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถจัด
ท่านอนได้อย่างเหมาะสม
นางสวยงาม สง่างาม
๓. ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ผู้ปกครองเด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถจัด
ประจาจังหวัดลาปาง

นายเคน รักไทย

๑ พฤษภาคม
๒๕๕๘

๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙

๒๓๘
เป้าหมายการพัฒนา

พัฒนาการที่คาดหวัง

นอน และท่านั่งได้อย่าง
เหมาะสม
๒. ภายในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๙ เด็กชาย
แดนบีม รักไทย ได้รับ
เก้าอี้รถเข็นที่เหมาะสม

ท่านั่งได้อย่างเหมาะสม
๔. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ผู้ปกครองสามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขน
ขา และสามารถจัดท่านอน และท่านั่งได้อย่าง
เหมาะสม
๕. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เด็กชาย
แดนบีม รักไทย ได้รับเก้าอี้รถเข็นที่เหมาะสม

ผู้ให้บริการ/
หน่วยงานที่ให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ
พ่อ
นางอุษามณี
รักไทย แม่

วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่มพัฒนา

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นสุดการ
พัฒนา

๒๓๙
๔.๑.๒ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ที่

รายการ

๑ เก้าอี้รถเข็น

รหัส

สิ่งที่มีอยู่แล้ว
สิ่งที่ต้องการ
จานวนเงินที่
เหตุผลความจาเป็น ผู้ประเมิน
ผู้จัดหา
วิธีการ
ผู้จัดหา
วิธีการ
ขออุดหนุน
(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓)


-เพื่อใช้ฝึกและ
นางสวยงาม
พัฒนาศักยภาพ
สง่างาม
นักเรียน

รวมรายการที่ขอรับ
๑ รายการ
การอุดหนุน
รวมจานวนเงินที่
..............................................บาท (...................................................บาทถ้วน)
ขอรับการอุดหนุน
หมายเหตุ
ผู้จัดหา (๑) ผู้ปกครอง
(๒) สถานศึกษา
(๓) สถานพยาบาล อื่นๆ
วิธีการ (๑) ขอรับเงินอุดหนุน
(๒) ขอยืม
(๓) ขอยืมเงิน

๒๔๐
๔.๒ สาหรับครอบครัว
เป้าหมายของครอบครัว
๑. ปู่และย่ามีวิธีการปฏิบัติ
ในการช่วยเหลือ เด็กชาย
แดนบีม รักไทยที่ถูกต้อง
๒. ปรับปรุงที่พักอาศัยของ
ครอบครัว

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้ให้บริการ/
หน่วยงานที่ให้บริการ

ปู่และย่าเข้าใจและปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือที่ถูกต้อง

นางสวยงาม สง่างาม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดลาปาง
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ องค์การบริหารส่วน
ปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับครอบครัว ตาบลพิชัย

๓. มีเก้าอี้รถเข็นที่เหมาะสม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
กับเด็กชายแดนบีม รักไทย จัดหาเก้าอี้รถเข็นที่เหมาะสมใก้

นางสวยงาม สง่างาม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดลาปาง

นางสวยงาม สง่า ๑ พฤษภาคม
งาม
๒๕๕๘

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นสุดการรับ
บริการ
๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลพิชัย

๑ พฤษภาคม
๒๕๕๘

๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙

นางสวยงาม สง่า ๑ พฤษภาคม
งาม
๒๕๕๘

๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่มรับบริการ

๒๔๑
๕. การเปลี่ยนผ่าน
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ด้านการศึกษา
-

-

ด้านการแพทย์
-

-

ด้านสังคม

-

ด้านอาชีพ
-

-

อื่น ๆ

-

-

ผู้ให้บริการ/
หน่วยงานที่ให้บริการ
นางสวยงาม สง่างาม
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดลาปาง
นางสวยงาม สง่างาม
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดลาปาง
นางสวยงาม สง่างาม
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดลาปาง
นางสวยงาม สง่างาม
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดลาปาง
นางสวยงาม สง่างาม
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดลาปาง

ผู้รับผิดชอบ
นางสวยงาม
สง่างาม
นางสวยงาม
สง่างาม
นางสวยงาม
สง่างาม
นางสวยงาม
สง่างาม
นางสวยงาม
สง่างาม

หมายเหตุ

ประชุมวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
ย่า
ครูประจาชั้น/นักกิจกรรมบาบัด
.........................................
.........................................
.........................................

ลายมือชื่อ
............................
............................
............................
............................
............................
............................

ลงชื่อ......................................................................
(
)
บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลคนพิการ
วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

๗. ความเห็นของครอบครัว
การจัดทาแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ฉบับนี้

๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๖.๖

ชื่อ- ชื่อสกุล
นางอารยา มีสุข
นางอุษามณี รักไทย
นางสวยงาม สง่างาม
.....................................
.....................................
.....................................

๖. คณะกรรมการจัดทาแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว

๒๔๑

ว/ด/ป
ที่พัฒนา

ผลการพัฒนา
ทาได้ ทาไม่ได้

ผู้นิเทศ

สรุปผลการพัฒนา
ทาได้ หมายถึง คนพิการทาได้โดยการกระตุ้นเตือนด้ายวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ขั้นตอนการพัฒนา
ฝึกให้เด็กชายแดนบีม รักไทย
นั่งทรงตัวบนเก้าอี้รถเข็น และ
เคลื่อนไหวตนเองไปข้างหน้าและ
ข้างหลังได้ตามของเล่นที่ยื่นให้ดูได้
สือ่ /อุปกรณ์
๑. เก้าอี้รถเข็น
๒. ของเล่น

การพัฒนา

หมายเหตุ

ชื่อคนพิการ เด็กชายแดนบีม รักไทย
ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว
ลักษณะความพิการ กล้ามเนื้อแขน ขา เกร็ง
ทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่เริม่ พัฒนา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดพัฒนา๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เป้าหมายการพัฒนาภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙ เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหวตนเองใน
เก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
พัฒนาการที่คาดหวังข้อที่ ๑.ภายในวันที่ ๓๑กรกฎาคม๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหว
ตนเองในเก้าอี้รถเข็นได้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๑.ภายในวันที่ ๓๑พฤษภาคม ๒๕๕๘ เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถ
เคลื่อนไหวตนเอในเก้าอี้รถเข็นไปข้างหน้าและข้างหลังได้
ผู้รับผิดชอบ นายเคน รักไทย พ่อ นางอุษามณี รักไทย แม่
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)

๒๔๒

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

สรุปผลการพัฒนา

ทาไม่ได้ หมายถึง คนพิการไม่สามารถทาได้

๒๔๓

สรุปผลการพัฒนา
ทาได้ หมายถึง คนพิการทาได้โดยการกระตุ้นเตือนด้ายวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ทาไม่ได้ หมายถึง คนพิการไม่สามารถทาได้

ชื่อคนพิการ เด็กชายแดนบีม รักไทย
ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว
ลักษณะความพิการ กล้ามเนื้อแขน ขา เกร็ง
ทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่เริม่ พัฒนา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดพัฒนา๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เป้าหมายการพัฒนาภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙ เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหวตนเองใน
เก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
พัฒนาการที่คาดหวังข้อที่ ๑.ภายในวันที่ ๓๑กรกฎาคม ๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหว
ตนเองในเก้าอี้รถเข็น
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๒.ภายในวันที่ ๓๐มิถุนายน ๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหว
ตนเองในเก้าอี้รถเข็นไปด้านซ้ายและด้านขวาได้
ผู้รับผิดชอบ นายเคน รักไทย พ่อ นางอุษามณี รักไทย แม่
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
ผลการพัฒนา
ว/ด/ป
การพัฒนา
ผู้นิเทศ
หมายเหตุ
ที่พัฒนา
ทาได้ ทาไม่ได้
วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ขั้นตอนการพัฒนา
ฝึกให้เด็กชายแดนบีม รักไทย
นั่งทรงตัวบนเก้าอี้รถเข็น และ
เคลื่อนไหวตนเองไปด้านซ้ายและ
ด้านขวา ตามของเล่นที่ยื่นให้ดูได้
สือ่ /อุปกรณ์
๑. เก้าอี้รถเข็น
๒. ของเล่น

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)

๒๔๔

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

สรุปผลการพัฒนา

๒๔๕

สรุปผลการพัฒนา
ทาได้ หมายถึง คนพิการทาได้โดยการกระตุ้นเตือนด้ายวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ทาไม่ได้ หมายถึง คนพิการไม่สามารถทาได้

ชื่อคนพิการ เด็กชายแดนบีม รักไทย
ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว
ลักษณะความพิการ กล้ามเนื้อแขน ขา เกร็ง
ทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่เริม่ พัฒนา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดพัฒนา๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เป้าหมายการพัฒนาภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหวตนเองใน
เก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
พัฒนาการที่คาดหวังข้อที่ ๑. ภายในวันที่ ๓๑กรกฎาคม ๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหว
ตนเองในเก้าอี้รถเข็น
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๓. ภายในวันที่ ๓๑กรกฎาคม ๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถ
เคลื่อนไหวตนเองในเก้าอี้รถเข็นได้
ผู้รับผิดชอบ นายเคน รักไทย พ่อ นางอุษามณี รักไทย แม่
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
ผลการพัฒนา
ว/ด/ป
การพัฒนา
ผู้นิเทศ
หมายเหตุ
ที่พัฒนา
ทาได้ ทาไม่ได้
วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ขั้นตอนการพัฒนา
ฝึกให้เด็กชายแดนบีม รักไทย
นั่งทรงตัวบนเก้าอี้รถเข็น และ
เคลื่อนไหวตนเองไปด้านหน้าและ
ด้านหลัง ด้านซ้ายและด้านขวา
ตามของเล่นที่ยื่นให้ดูได้
สือ่ /อุปกรณ์
๑. เก้าอี้รถเข็น
๒. ของเล่น

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)

๒๔๖

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

สรุปผลการพัฒนา

๒๔๗

สรุปผลการพัฒนา
ทาได้ หมายถึง คนพิการทาได้โดยการกระตุ้นเตือนด้ายวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ทาไม่ได้ หมายถึง คนพิการไม่สามารถทาได้

ชื่อคนพิการ เด็กชายแดนบีม รักไทย
ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว
ลักษณะความพิการ กล้ามเนื้อแขน ขา เกร็ง
ทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่เริม่ พัฒนา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดพัฒนา๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เป้าหมายการพัฒนาภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหวตนเองใน
เก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
พัฒนาการที่คาดหวังข้อที่ ๒. ภายในวันที่ ๓๑ตุลาคม ๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัวในท่านั่ง
บนเก้าอี้รถเข็นและปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆได้ โดยการช่วยเหลือ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๑. ภายในวันที่ ๓๑สิงหาคม ๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัวในท่า
นั่งบนเก้าอี้รถเข็นและยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนและขา โดยการช่วยเหลือ
ผู้รับผิดชอบ นายเคน รักไทย พ่อ นางอุษามณี รักไทย แม่
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
ผลการพัฒนา
ว/ด/ป
การพัฒนา
ผู้นิเทศ
หมายเหตุ
ที่พัฒนา
ทาได้ ทาไม่ได้
วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ขั้นตอนการพัฒนา
ฝึกให้เด็กชายแดนบีม รักไทย
นั่งทรงตัวบนเก้าอี้รถเข็น และ
ผู้ปกครอง ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
แขนและขาให้
สือ่ /อุปกรณ์
๑. เก้าอี้รถเข็น

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)

๒๔๘

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

สรุปผลการพัฒนา

๒๔๙

สรุปผลการพัฒนา
ทาได้ หมายถึง คนพิการทาได้โดยการกระตุ้นเตือนด้ายวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ทาไม่ได้ หมายถึง คนพิการไม่สามารถทาได้

ชื่อคนพิการ เด็กชายแดนบีม รักไทย
ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว
ลักษณะความพิการ กล้ามเนื้อแขน ขา เกร็ง
ทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่เริม่ พัฒนา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดพัฒนา๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เป้าหมายการพัฒนาภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหวตนเองใน
เก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
พัฒนาการที่คาดหวังข้อที่ ๒. ภายในวันที่ ๓๑ตุลาคม ๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัวในท่านั่ง
บนเก้าอี้รถเข็นและปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆได้ โดยการช่วยเหลือ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๒. ภายในวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัวในท่า
นั่งบนเก้าอี้รถเข็น ยกแขนและยกขาขึ้น โดยการช่วยเหลือ
ผู้รับผิดชอบ นายเคน รักไทย พ่อ นางอุษามณี รักไทย แม่
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
ผลการพัฒนา
ว/ด/ป
การพัฒนา
ผู้นิเทศ
หมายเหตุ
ที่พัฒนา
ทาได้ ทาไม่ได้
วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ขั้นตอนการพัฒนา
ฝึกให้เด็กชายแดนบีม รักไทย
นั่งทรงตัวบนเก้าอี้รถเข็น และยก
แขนและขาขึ้น
สือ่ /อุปกรณ์
๑. เก้าอี้รถเข็น

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)

๒๕๐

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

สรุปผลการพัฒนา

๒๕๑

สรุปผลการพัฒนา
ทาได้ หมายถึง คนพิการทาได้โดยการกระตุ้นเตือนด้ายวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ทาไม่ได้ หมายถึง คนพิการไม่สามารถทาได้

ชื่อคนพิการ เด็กชายแดนบีม รักไทย
ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว
ลักษณะความพิการ กล้ามเนื้อแขน ขา เกร็ง
ทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่เริม่ พัฒนา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดพัฒนา๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เป้าหมายการพัฒนาภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหวตนเองใน
เก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
พัฒนาการที่คาดหวังข้อที่ ๒. ภายในวันที่ ๓๑ตุลาคม ๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัวในท่านั่ง
บนเก้าอี้รถเข็นและปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆได้ โดยการช่วยเหลือ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๓. ภายในวันที่ ๓๑ตุลาคม ๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทยสามารถทรงตัวในท่า
นั่งบนเก้าอี้รถเข็นและปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆได้ โดยการช่วยเหลือ
ผู้รับผิดชอบ นายเคน รักไทย พ่อ นางอุษามณี รักไทย แม่
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
ผลการพัฒนา
ว/ด/ป
การพัฒนา
ผู้นิเทศ
หมายเหตุ
ที่พัฒนา
ทาได้ ทาไม่ได้
วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ขั้นตอนการพัฒนา
ฝึกให้เด็กชายแดนบีม รักไทย
นั่งทรงตัวบนเก้าอี้รถเข็น และฝึก
ให้ปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ
สือ่ /อุปกรณ์
๑. เก้าอี้รถเข็น
๒. ของเล่น

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)

๒๕๒

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

สรุปผลการพัฒนา

๒๕๓

สรุปผลการพัฒนา
ทาได้ หมายถึง คนพิการทาได้โดยการกระตุ้นเตือนด้ายวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ทาไม่ได้ หมายถึง คนพิการไม่สามารถทาได้

ชื่อคนพิการ เด็กชายแดนบีม รักไทย
ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว
ลักษณะความพิการ กล้ามเนื้อแขน ขา เกร็ง
ทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่เริม่ พัฒนา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดพัฒนา๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เป้าหมายการพัฒนาภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหวตนเองใน
เก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
พัฒนาการที่คาดหวังข้อที่ ๓. ภายในวันที่ ๓๑ธันวาคม ๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัวในท่านั่ง
บนเก้าอี้รถเข็นและหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายที่กาหนด โดยการช่วยเหลือ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๑. ภายในวันที่ ๓๐พฤศจิกายน ๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัว
ในท่านั่งบนเก้าอี้รถเข็นและเอื้อมมือออกไปในทิศทางต่างๆได้ โดยการ
ช่วยเหลือ
ผู้รับผิดชอบ นายเคน รักไทย พ่อ นางอุษามณี รักไทย แม่
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
ผลการพัฒนา
ว/ด/ป
การพัฒนา
ผู้นิเทศ
หมายเหตุ
ที่พัฒนา
ทาได้ ทาไม่ได้
วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ขั้นตอนการพัฒนา
ฝึกให้เด็กชายแดนบีม รักไทย
นั่งทรงตัวบนเก้าอี้รถเข็น และ
เอื้อมมือออกไปในทิศทางต่างๆได้
โดยพยายามแตะของเล่น
สือ่ /อุปกรณ์
๑. เก้าอี้รถเข็น
๒. ของเล่น

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)

๒๕๔

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

สรุปผลการพัฒนา

๒๕๕

สรุปผลการพัฒนา
ทาได้ หมายถึง คนพิการทาได้โดยการกระตุ้นเตือนด้ายวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ทาไม่ได้ หมายถึง คนพิการไม่สามารถทาได้

ชื่อคนพิการ เด็กชายแดนบีม รักไทย
ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว
ลักษณะความพิการ กล้ามเนื้อแขน ขา เกร็ง
ทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่เริม่ พัฒนา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดพัฒนา๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เป้าหมายการพัฒนาภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหวตนเองใน
เก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
พัฒนาการที่คาดหวังข้อที่ ๓. ภายในวันที่ ๓๑ธันวาคม ๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัวในท่านั่ง
บนเก้าอี้รถเข็นและหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายที่กาหนด โดยการช่วยเหลือ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๒. ภายในวันที่ ๓๑ธันวาคม ๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัวในท่า
นั่งบนเก้าอี้รถเข็นและเอื้อมมือออกไปแตะสิ่งของได้ โดยการช่วยเหลือ
ผู้รับผิดชอบ นางเมตตาอารมณ์ดี , นางบัวผัด มีวินัย และนายสมบูรณ์ มีวินัย
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
ผลการพัฒนา
ว/ด/ป
การพัฒนา
ผู้นิเทศ
หมายเหตุ
ที่พัฒนา
ทาได้ ทาไม่ได้
วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ขั้นตอนการพัฒนา
ฝึกให้เด็กชายแดนบีม รักไทย
นั่งทรงตัวบนเก้าอี้รถเข็น และ
เอื้อมมือออกไปแตะสิ่งของที่วาง
อยู่ด้านหน้า โดยพยายามแตะให้
โดนของเล่น/สิ่งของ
สือ่ /อุปกรณ์
๑. เก้าอี้รถเข็น
๒. ของเล่น/สิ่งของ

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)

๒๕๖

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

สรุปผลการพัฒนา

๒๕๗

สรุปผลการพัฒนา
ทาได้ หมายถึง คนพิการทาได้โดยการกระตุ้นเตือนด้ายวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ทาไม่ได้ หมายถึง คนพิการไม่สามารถทาได้

ชื่อคนพิการ เด็กชายแดนบีม รักไทย
ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว
ลักษณะความพิการ กล้ามเนื้อแขน ขา เกร็ง
ทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่เริม่ พัฒนา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดพัฒนา๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เป้าหมายการพัฒนาภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหวตนเองใน
เก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
พัฒนาการที่คาดหวังข้อที่ ๓. ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัวในท่า
นั่งบนเก้าอี้รถเข็นและใช้มือจับสิ่งของเป้าหมายที่กาหนด โดยการช่วยเหลือ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๑. ภายในวันที่ ๓๐พฤศจิกายน ๒๕๕๘เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัว
ในท่านั่งบนเก้าอี้รถเข็นและเอื้อมมือไปแตะสิ่งของเป้าหมายที่กาหนด โดยการ
ช่วยเหลือ
ผู้รับผิดชอบ นายเคน รักไทย พ่อ นางอุษามณี รักไทย แม่
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
ผลการพัฒนา
ว/ด/ป
การพัฒนา
ผู้นิเทศ
หมายเหตุ
ที่พัฒนา
ทาได้ ทาไม่ได้
วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ขั้นตอนการพัฒนา
ฝึกให้เด็กชายแดนบีม รักไทย
นั่งทรงตัวบนเก้าอี้รถเข็น และ
เอื้อมมือออกไปแตะสิ่งของ/ของ
เล่น เป้าหมายที่กาหนด
สือ่ /อุปกรณ์
๑. เก้าอี้รถเข็น
๒. สิ่งของ/ของเล่น

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)

๒๕๘

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

สรุปผลการพัฒนา

๒๕๙

สรุปผลการพัฒนา
ทาได้ หมายถึง คนพิการทาได้โดยการกระตุ้นเตือนด้ายวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ทาไม่ได้ หมายถึง คนพิการไม่สามารถทาได้

ชื่อคนพิการ เด็กชายแดนบีม รักไทย
ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว
ลักษณะความพิการ กล้ามเนื้อแขน ขา เกร็ง
ทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่เริม่ พัฒนา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดพัฒนา๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เป้าหมายการพัฒนาภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหวตนเองใน
เก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
พัฒนาการที่คาดหวังข้อที่ ๓. ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัวในท่า
นั่งบนเก้าอี้รถเข็นและใช้มือจับสิ่งของเป้าหมายที่กาหนด โดยการช่วยเหลือ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๒. ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัวใน
ท่านั่งบนเก้าอี้รถเข็นและใช้มือจับสิ่งของเป้าหมายที่กาหนด โดยการ
ช่วยเหลือ
ผู้รับผิดชอบ นายเคน รักไทย พ่อ นางอุษามณี รักไทย แม่
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
ผลการพัฒนา
ว/ด/ป
การพัฒนา
ผู้นิเทศ
หมายเหตุ
ที่พัฒนา
ทาได้ ทาไม่ได้
วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ขั้นตอนการพัฒนา
ฝึกให้เด็กชายแดนบีม รักไทย
นั่งทรงตัวบนเก้าอี้รถเข็น และใช้
มือจับสิ่งของเป้าหมายที่กาหนด
สือ่ /อุปกรณ์
๑. เก้าอี้รถเข็น
๒. สิ่งของ

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)

๒๖๐

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

สรุปผลการพัฒนา

๒๖๑

สรุปผลการพัฒนา

ผ่าน

สรุปผลการพัฒนา
ทาได้ หมายถึง คนพิการทาได้โดยการกระตุ้นเตือนด้ายวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ทาไม่ได้ หมายถึง คนพิการไม่สามารถทาได้

ชื่อคนพิการ เด็กชายแดนบีม รักไทย
ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว
ลักษณะความพิการ กล้ามเนื้อแขน ขา เกร็ง
ทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่เริม่ พัฒนา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดพัฒนา๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เป้าหมายการพัฒนาภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหวตนเองใน
เก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
พัฒนาการที่คาดหวังข้อที่ ๔. ภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหว
ตนเองในเก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๑. ภายในวันที่ ๓๑มกราคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัวในท่า
นั่งบนเก้าอี้รถเข็นและเอื้อมมือออกไปกาหรือจับสิ่งของได้ โดยการ
ช่วยเหลือ
ผู้รับผิดชอบ นายเคน รักไทย พ่อ นางอุษามณี รักไทย แม่
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
ผลการพัฒนา
ว/ด/ป
การพัฒนา
ผู้นิเทศ
หมายเหตุ
ที่พัฒนา
ทาได้ ทาไม่ได้
วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ขั้นตอนการพัฒนา
ฝึกให้เด็กชายแดนบีม รักไทย
นั่งทรงตัวบนเก้าอี้รถเข็น และ
เอื้อมมือออกไปกาหรือจับสิ่งของ
สือ่ /อุปกรณ์
๑. เก้าอี้รถเข็น
๒. สิ่งของ

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)

๒๖๒

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

ไม่ผ่าน

๒๖๓

สรุปผลการพัฒนา
ทาได้ หมายถึง คนพิการทาได้โดยการกระตุ้นเตือนด้ายวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ทาไม่ได้ หมายถึง คนพิการไม่สามารถทาได้

ชื่อคนพิการ เด็กชายแดนบีม รักไทย
ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว
ลักษณะความพิการ กล้ามเนื้อแขน ขา เกร็ง
ทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่เริม่ พัฒนา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดพัฒนา๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เป้าหมายการพัฒนาภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหวตนเองใน
เก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
พัฒนาการที่คาดหวังข้อที่ ๔. ภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหว
ตนเองในเก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๒. ภายในวันที่ ๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัวใน
ท่านั่งบนเก้าอี้รถเข็นและเอื้อมมือออกไปกาหรือจับสิ่งของและยกขึ้นได้
โดยการช่วยเหลือ
ผู้รับผิดชอบ นายเคน รักไทย พ่อ นางอุษามณี รักไทย แม่
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
ผลการพัฒนา
ว/ด/ป
การพัฒนา
ผู้นิเทศ
หมายเหตุ
ที่พัฒนา
ทาได้ ทาไม่ได้
วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ขั้นตอนการพัฒนา
ฝึกให้เด็กชายแดนบีม รักไทย
นั่งทรงตัวบนเก้าอี้รถเข็น และ
เอื้อมมือออกไปกาหรือจับสิ่งของ
และยกขึ้นได้
สือ่ /อุปกรณ์
๑. เก้าอี้รถเข็น
๒. สิ่งของ

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)

๒๖๔

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

สรุปผลการพัฒนา

๒๖๕

สรุปผลการพัฒนา
ทาได้ หมายถึง คนพิการทาได้โดยการกระตุ้นเตือนด้ายวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ทาไม่ได้ หมายถึง คนพิการไม่สามารถทาได้

ชื่อคนพิการ เด็กชายแดนบีม รักไทย
ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว
ลักษณะความพิการ กล้ามเนื้อแขน ขา เกร็ง
ทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่เริม่ พัฒนา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดพัฒนา๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เป้าหมายการพัฒนาภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหวตนเองใน
เก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
พัฒนาการที่คาดหวังข้อที่ ๔. ภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถเคลื่อนไหว
ตนเองในเก้าอี้รถเข็น และเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของไปยังเป้าหมายได้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่๓. ภายในวันที่ ๓๑มีนาคม ๒๕๕๙เด็กชายแดนบีม รักไทย สามารถทรงตัวในท่า
นั่งบนเก้าอี้รถเข็นและเอื้อมมือออกไปกาหรือจับสิ่งของและนาไปยังเป้าหมาย
ที่กาหนดได้ โดยการช่วยเหลือ
ผู้รับผิดชอบ นายเคน รักไทย พ่อ นางอุษามณี รักไทย แม่
คาชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบทาเครื่องหมายลงในช่องผลการพัฒนาว่าทาได้หรือทาไม่ได้
ผลการพัฒนา
ว/ด/ป
การพัฒนา
ผู้นิเทศ
หมายเหตุ
ที่พัฒนา
ทาได้ ทาไม่ได้
วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ขั้นตอนการพัฒนา
ฝึกให้เด็กชายแดนบีม รักไทย
นั่งทรงตัวบนเก้าอี้รถเข็น และ
เอื้อมมือออกไปกาหรือจับสิ่งของ
และนาไปยังเป้าหมายที่กาหนดได้
สือ่ /อุปกรณ์
๑. เก้าอี้รถเข็น
๒. สิ่งของ

แผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Service Plan : FCSP)

๒๖๖

ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

สรุปผลการพัฒนา

๒๖๗

๒๖๘

๒๖๙

๒๗๐

๑. นางพิกุล เลียวสิริพงศ์
ข้าราชการบานาญ
๒. นางสาวบุษบา ตาไว
ผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสุโขทัย
๓. นายธวัช
ขุริมนต์
ผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดตราด
๔. นายสมชาย ชนันชนะ
ผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดน่าน
๕. นางสุรัญจิต วรรณนวล
ผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
๖. นางสายสุณีย์ ชโลธร
รองผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปัตตานี
๗. นางชุติพร เหล็กคา
ครูชานาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเพชบรูณ์
๘. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบรูณ์ ครูชานาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกระบี่
๙. นางอรทัย แสงทอง
ครูชานาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑
๑๐. นางมาลัย กลิ่นจาปา
ครูชานาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปทุมธานี
๑๑. นางสุภาพร กะแก้ว
ครูชานาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาพูน
๑๒. นายอดิศักดิ์ แก้วกลาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมหาสารคาม
๑๓. นางวิภาวี บุญนาค
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาพูน
๑๔. นางสุชาดา ปาดอน
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดพะเยา
๑๕. นางจิราพร จริยภมรกุร
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
๑๖. นางอังคณา ลิ้มกุล
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
๑๗. นางสาวเบ็ญจวรรณ แสงสง่า ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
๑๘. นายประนม มะธิปิไข
ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒
๑๙. นางสาวรัญชนา ยะสะโน ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดหนองคาย
๒๐. นางสาววราภรณ์ เกียรติดารงสกุล ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑
๒๑. นางสาวกาญจนา คาทะวงค์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
๒๒. นายอนุชา น้อยจันทร์
ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
๒๓. นายจักรพงศ์ หมื่นสุ
ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
๒๔. นางสาวสุธรี า กาวารี
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๕. นางสาวกิ่งแก้ว บรรจง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเชียงราย
๒๖. นายเอกนรินทร์ สว่างกาย พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดแพร่
๒๗. นายวรรณธนุ วรรณกิจ
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕

คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง แนวทางการจั ด กิ จ กรรมตามหลั ก สู ต รส าหรั บ เด็ ก ที่ มี
ความต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษระยะแรกเริ่ ม ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พุทธศักราช ๒๕๕๘

รายชื่อคณะกรรมการผูจ้ ัดทา

๒๗๑

๒๘. นางสาวสุพันณี เชิดฉัน
๒๙. นางสาวสุกัญญา พันธ์ชากรี
๓๐. นางน้าฝน ขยันดี
๓๑. นางสาวพิมผกา รวมจิต
๓๒. นายสมพร ผัดแก้ว
๓๓. นายธวัชชัย อุตสาสาร
๓๔. นายอนุวัฒน์ นิวัติเจริญกุล
๓๕. นางสาวภัทรวดี เสาร์แดน
๓๖. นางสาวไพรศรี โคตรสุวรรณ

พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปทุมธานี
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนนทบุรี

๒๗๒

