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ค ำน ำ 
 

แนวทางการจัดการเรียนรู้  การด ารงชีวิต ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ        

ช่วงอายุ 0-11 ปีขึ้นไป ตามหลักสูตรปฐมวัย ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การให้บริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริมศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563 

ฉบับนี้ จัดท าขึ้นมาจากหลักสูตรปฐมวัย ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การ

ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริมศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2563  โดยจัดท าขึ้นเพื่อใหค้รูผู้สอน พี่เล้ียงเด็กพิการ และผู้ปกครอง หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง ใช้

เป็นแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ท่ีสอดคล้องกับระดับความสามารถ 

และบริบทของครอบครัว ชุมชน สังคม ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ด ารงชีวิตและ

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

ศูนย์ศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการจัดการเรียนรู้ การ

ด ารงชีวิต ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ช่วงอายุ 0-11 ปีขึ้นไป ตามหลักสูตรปฐมวัย 

ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริมศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563  เล่มนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัด

กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละ
คนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ต่อไป  
 
 
 
 
       นางเกตอรอินท์   พิทักษ์โคชญากุล) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  
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แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมหน่วยกำรเรียน  

ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ช่วงอำยุ 0-11 ปขีึ้นไป 
ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

0–3 

ปี 

กำรด ำรงชีวิต

ประจ ำวัน 

- การดูแล

ตนเองและ

การดูแล

สุขอนามัยส่วน

บุคคล 

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

ใหญ่  

2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

เล็ก 

3. ทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองใน 

ชีวิตประจ าวัน  

4.ทักษะการรับรู้และ

แสดงออกทางภาษา  

5. ทักษะทางสังคมและ

อารมณ์ 

6.ทักษะทางสติปัญญา

และเตรียมความพร้อม

ทางวิชาการ 

1. การดูแลตนเองและ

การดูแลสุขอนามัย

ส่วนบุคคล 

2. การเข้าสังคม การ

ท ากิจกรรม

นันทนาการและการ

ท างานอดิเรก 

(กิจกรรมยามว่าง) 

 

1. กำรถอดและสวม

ใส่เคร่ืองแต่งกำย 

   1.1 การถอด 

        1.1.1 ให้ความ

ร่วมมือในการถอด

เส้ือผ้า 

        1.1.2 การถอด

กางเกงขา/กระโปรง

เอวยางยืด 

        1.1.3 การถอด

กางเกง/กระโปรงแบบ

มีซิป 

        1.1.4 การถอด

กางเกง/กระโปรงแบบ

มีกระดุม 

        1.1.5 การถอด

เส้ือยืด 

        1.1.6 การถอด

เส้ือผ่าหน้า/ผ่าหลัง
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

แบบติดกระดุม 

        1.1.7 การถอด

เส้ือผ่าหน้า/ผ่าหลัง

แบบติดแป๊บ 

        1.1.8 การถอด

เส้ือผ่าหน้า/ผ่าหลัง

แบบมีซิป 

        1.1.9 การถอด

เส้ือผ่าหน้าแบบผูก

เชือกหรือโบ 

        1.1.10 การ

ถอดรองเท้าหุ้มส้น

แบบติดแถบตีนตุ๊กแก 

        1.1.11 การ

ถอดกางเกงช้ันใน 

        1.1.12 การ

ถอดหมวก 

        1.1.13 การ

ถอดถุงมือ 

        1.1.14 การ

ถอดถุงเท้า 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

        1.1.15 การ

ถอดรองเท้าแตะ 

        1.1.16 การ

ถอดรองเท้าหุ้มส้น

แบบติดแถบตีนตุ๊กแก 

        1.1.17 การ

ถอดรองเท้าแบบผูก

เชือก 

   1.2 การสวม 

         1.2.1  ให้

ความร่วมมือในการ

สวมเส้ือผ้า 

         1.2.2  การ

สวมกางเกง/กระโปรง

เอวยางยืด 

         1.2.3 การสวม

กางเกง/กระโปรงแบบ

มีกระดุม 

         1.2.4 การสวม

เส้ือผ่าหน้า/ผ่าหลัง

แบบติดกระดุม 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

         1.2.5 การสวม

เส้ือผ่าหน้า/ผ่าหลัง

แบบติดแป๊บ 

         1.2.6 การสวม

กางเกงช้ันใน 

         1.2.7 การสวม

หมวก 

         1.2.8 การสวม

หมวกอย่างเหมาะสม 

         1.2.9 การสวม

ถุงมือ 

         1.2.10 การ

สวมถุงเท้า 

         1.2.11 การสวม

รองเท้าแตะ 

         1.2.12 การ

สวมรองเท้าหุ้มส้น

แบบติดแถบตีนตุ๊กแก 

 

2. กำรเลือกเคร่ือง

แต่งกำย 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

    2.1 จ าแนกด้านใน 

ด้านนอกด้านหนา้ 

และด้านหลัง ของ

เครื่องแต่งกาย 

 2.1.1 จ าแนก

ได้ว่าเส้ือผ่าหน้าเป็น

ด้านหน้าและดา้นหลัง 

 2.1.2 จ าแนก

ได้ว่ากางเกงเป็น

ด้านหน้าและดา้นหลัง 

 2.1.3 จ าแนก

ได้ว่าเส้ือเป็นด้านใน

และด้านนอก 

 2.1.4 จ าแนก

ได้ว่ากางเกงเป็นด้าน

ในและด้านนอก 

 2.1.5 จ าแนก

ได้ว่าถุงเท้าเป็น

ด้านหน้าและดา้นหลัง 

 2.1.6 จ าแนก

ได้ว่าถุงเท้าเป็นด้านใน

และด้านนอก 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

 2.1.7 จ าแนก

ได้ว่ารองเท้าเป็น

ด้านซ้ายและด้านขวา 

    2.2 จ าแนก

ประเภทเครื่องแต่ง

กาย 

          2.2.1 เส้ือ 

          2.2.2 

กางเกง/กระโปรง 

 2.2.3 ชุด

ช้ันใน 

 2.2.4 เครื่อง

แต่งกายประเภทอ่ืน 

 

3. กำรใช้ห้องน้ ำในท่ี

อยู่อำศัย 

   

4. กำรใช้ห้องน้ ำในท่ี

สำธำรณะ 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

5. อนำมัยส่วนบุคคล 

    5.1 วิธีล้างมือ 

    5.2 สถานการณ์ท่ี

ต้องล้างมือ 

 5.2.1  ล้างมือ

ก่อน-หลังรับประทาน

อาหาร 

 5.2.2  ล้างมือ

หลังการใช้ห้องน้ า

รับประทานอาหาร 

 5.2.3  ล้างมือ

หลังท ากิจกรรม 

    5.3 รู้จักอุปกรณ์

ต่างๆ ท่ีใช้ในการล้าง

มือ (ช่ือ ต าแหน่ง 

วิธีใช้) 

       5.3.1  อ่างล้าง

มือ 

       5.3.2  ก๊อกน้ า/

ขันน้ า 

       5.3.3  สบู่ล้าง
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

มือ 

(สบู่ก้อน , สบู่เหลว) 

       5.3.4 ผ้าหรือ

กระดาษเช็ดมือ 

 

6. กำรปฏิบัติตนและ

ดูแลบุคลิกภำพ 

    6.1 ความสะอาด

ของร่างกาย 

         6.1.1 แปรงฟัน 

         6.1.2 การส่ัง

น้ ามูก 

         6.1.3 ล้างหน้า 

         6.1.4 เช็ดหน้า

ให้แห้ง 

         6.1.5 ล้างมือ 

         6.1.6 เช็ดมือ

ให้แห้ง 

         6.1.7 อาบน้ า 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

0–3 

ปี 

- การเข้า

สังคม การท า

กิจกรรม

นันทนาการ   

และการ

ท างานอดิเรก 

(กิจกรรมยาม

ว่าง) 

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

ใหญ่  

2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

เล็ก 

3.ทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองใน 

ชีวิตประจ าวัน  

4.ทักษะการรับรู้และ

แสดงออกทางภาษา  

5. ทักษะทางสังคมและ

อารมณ์ 

6.ทักษะทางสติปัญญา

และเตรียมความพร้อม

ทางวิชาการ 

 1. มำรยำทในกำร

รับประทำนอำหำร

ร่วมกัน 

    1.1 นั่งต าแหน่งท่ี

เหมาะสม 

 1.1.1 นั่งบน

พื้น 

 1.1.2 นั่งบน

เก้าอ้ี 

    1.2 เลือกใช้

อุปกรณ์ส่วนบุคคล

และส่วนกลาง 

 1.2.1 บอกช่ือ

วัตถุท่ีใช้ในการ

รับประทานอาหาร 

 1.2.2 การ

รับประทานอาหาร

ด้วยมือ 

 1.2.3 การ

รับประทานอาหาร

ด้วยช้อน 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

 1.2.4 การ

แกะตะเกียบ/หลอด

ดูดออกจากซอง 

 1.2.5 การใช้

ตะเกียบ/หลอดดูด 

     1.3 การเคี้ยว

อาหาร  

 1.3.1 การ

รับประทานอาหาร

ประเภทน้ า 

          1.3.2 การ

รับประทานอาหาร

ประเภทกรุบกรอบ 

          1.3.3 การ

รับประทานอาหาร

ประเภทเส้น 

          1.3.4 

รับประทานอาหารได้

เรียบร้อย  

          1.3.5 การดื่ม

น้ าจากแก้ว 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

    2.2 การใช้เวลาว่าง

ท่ีบ้าน 

4–6 

ปี 

- การดูแล

ตนเองและ

การดูแล

สุขอนามัยส่วน

บุคคล 

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

ใหญ่  

2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

เล็ก 

3. ทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองใน 

ชีวิตประจ าวัน  

4.ทักษะการรับรู้และ

แสดงออกทางภาษา  

5. ทักษะทางสังคมและ

อารมณ์ 

6.ทักษะทางสติปัญญา

และเตรียมความพร้อม

ทางวิชาการ 

1.การดูแลตนเองและ

การดูแลสุขอนามัย

ส่วนบุคคล 

2. การเคล่ือนย้าย

ตนเองในบ้าน 

3. การดูแลสุขภาพ

และความปลอดภัยใน

ชีวิตประจ าวัน 

4. การท างานบ้าน  

1. กำรถอดและสวม

ใส่เคร่ืองแต่งกำย 

    1.1 การถอด 

        1.1.1 การถอด

กางเกง/กระโปรงแบบ

มีตะขอและซิป 

        1.1.2 การถอด

เข็มขัดแบบ 

มีหัวเข็มขัด 

        1.1.3 การถอด

เส้ือผ่าหลังแบบ

กระดุม/รูดซิป 

(เด็กผู้หญิง) 

   1.2 การสวม 

       1.2.1 การสวม

กางเกง/กระโปรงแบบ

มีซิปและตะขอ 

       1.2.2 การสวม

เส้ือยืด 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

       1.2.3 การสวม

เส้ือผ่าหน้า/ผ่าหลัง

แบบมีซิป 

       1.2.4 การสวม

เส้ือผ่าหน้า/ผ่าหลัง

แบบติดแป๊บ 

       1.2.5 การสวม

เส้ือผ่าหน้าแบบผูก

เชือกหรือโบ 

       1.2.6 การสวม

รองเท้าหุ้มส้นแบบติด

แถบตีนตุ๊กแก 

       1.2.7 การสวม

รองเท้าแบบผูกเชือก 

ร้อยและผูกเชือก

รองเท้าด้วยตนเอง 

       1.2.8 การสวม

รองเท้าได้ถูกต้อง 

       1.2.9 การคาด

เข็มขัดแบบม ี

หัวเข็มขัด 



16 

 

ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

      

2. กำรเลือกเคร่ือง

แต่งกำย     

    2.1 การแต่งกาย

เหมาะกับสภาพอากาศ  

      2.1.1 อากาศร้อน 

      2.1.2 ฝนตก 

      2.1.3 อากาศ

หนาว 

 

3. กำรใช้ห้องน้ ำในท่ี

อยู่อำศัย 

    3.1 รับรู้เวลา/

สภาพท่ีจะต้องเข้าห้อง

ส้วม 

          3.1.1 รับรู้

ความต้องการขับถ่าย

ปัสสาวะ 

          3.1.2 รับรู้

ความต้องการขับถ่าย
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

อุจจาระ 

          3.1.3 เข้า

ห้องน้ าได้เมื่อต้องการ

ขับถ่าย 

          3.1.5 ปิด

ประตูเมื่อเข้าห้องน้ า 

   3.2 รู้จักอุปกรณ์

ต่างๆในห้องน้ าในบา้น 

(ช่ือ ต าแหน่ง วิธีใช้ ) 

 3.2.1 โถส้วม 

(แบบนั่งยอง,ชักโครก) 

 3.2.2 สาย

ช าระ 

 3.2.3 อ่างน้ า

,ถังน้ า 

 3.2.4 ฝักบัว 

 3.2.5 ขันน้ า 

 3.2.6 สบู่ก้อน

,สบู่เหลว 

 3.2.7 แชมพู 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

 3.2.8 ยาสีฟัน 

 3.2.9 แปรงสี

ฟัน 

 3.2.10 น้ ายา

บ้วนปาก 

 3.2.11 

กระดาษช าระ 

 3.2.12 

กระจก 

 3.2.13 เครื่อง

ท าน้ าอุ่น 

    

4. กำรใช้ห้องน้ ำในท่ี

สำธำรณะ 

     4.1 ท่ีตั้ง 

           4.1.1 รู้จัก

ท่ีตั้งของห้องน้ า 

           4.1.2 รู้จัก

แยกแยะพื้นเปียกและ

พื้นแห้ง 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

 

 

     4.2  แยกประเภท

ห้องน้ าตามสัญลักษณ ์

            4.2.1 เพศ

ชาย 

            4.2.2 เพศ

หญิง 

            4.2.3 คน

ชรา,คนพิการ, คนท้อง 

     4.3 เลือกใช้โถ

ปัสสาวะและโถ

อุจจาระ (เฉพาะเพศ

ชาย) 

     4.4 การใช้ส้วมนั่ง

ยอง  

          4.4.1 วิธีการ

นั่ง 

          4.4.2 ทิศ

ทางการนั่ง 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

    4.5 การใช้ชักโครก 

         4.5.1 วิธีการ

นั่ง 

         4.5.2 ทิศ

ทางการนั่ง 

    4.6 การท าความ

สะอาดหลังการใช้ส้วม  

         4.6.1 โถ

ปัสสาวะ – เพศชาย 

การกดน้ า 

         4.6.2 การใช้

ขันตักน้ าราดส้วมนั่ง

ยอง ให้สะอาดเมื่อ

เสร็จธุระ 

         4.6.3 การกด

ชักโครกให้สะอาดเมื่อ

เสร็จธุระ 

 

5. อนำมัยส่วนบุคคล 

    5.1 วิธีล้างมือ 

   5.2 สถานการณ์ท่ี
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

ต้องล้างมือ  

 

6. กำรปฏิบัติตนและ

ดูแลบุคลิกภำพ 

    6.1 ความสะอาด

ของร่างกาย 

         6.1.1 เช็ด

น้ ามูก 

         6.1.2 การสระ

ผมและล้างออก 

         6.1.3 อาบน้ า 

     6.2 ดูแลความ

สะอาดของเส้ือผ้า

เครื่องแต่งกาย 

         6.2.1 เส้ือ 

กางเกง กระโปรง 

         6.2.2 ถุงเท้า 

รองเท้า 

         6.2.3 เครื่อง

ต่างกายอ่ืน 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

    6.3 การดูแลผม 

หนวด เล็บ 

         6.3.1 ให้ความ

ร่วมมือในการตัดผม 

         6.3.2 ให้ความ

ร่วมมือในการตัดเล็บ 

4–6 

ปี 

- การ

เคล่ือนย้าย

ตนเอง 

 

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

ใหญ่  

2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

เล็ก 

3. ทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองใน 

ชีวิตประจ าวัน  

4.ทักษะการรับรู้และ

แสดงออกทางภาษา  

5. ทักษะทางสังคมและ

อารมณ์ 

6.ทักษะทางสติปัญญา

และเตรียมความพร้อม

ทางวิชาการ 

 1. กำรเคลื่อนย้ำย

ตนเองภำยในบ้ำน 

     

2. กำรเคลื่อนย้ำย

ตนเองนอกบ้ำน 

 

 - การดูแล   1.กำรดูแลและกำร
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

สุขภาพและ

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตประจ าวัน 

ป้องกันสุขภำพ 

     1.1. การดูแล

ตนเองเมื่อไม่สบาย 

          1.1.1  การ

พักผ่อน 

          1.1.2 การ

สร้างความอบอุ่นให้

ร่างกาย 

          1.1.3 การปิด

ปากเมื่อไอ, จาม 

          1.1.4 การ

ก าจัดน้ ามูก, เสมหะ 

          1.1.5 ท า

ความสะอาดแผล

เบ้ืองต้น       

     1.5 ปฏิบัติตนได้

เหมาะสมกับสภาพ

ภูมิอากาศ 

             

     1.6 หลีกเล่ียงส่ิงท่ี

จะท าให้เกิดอันตราย
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

หรือบาดเจ็บ 

          

2. กำรปฐมพยำบำล 

     2.1 การดูแผล 

     2.2 การทานยา 

     2.3 การเช็ดตัวลด

ไข ้    

3. กำรแพ้อำหำรหรือ

แพ้ยำ 

    3.1 บอกอาการ  

    3.2 บอกสาเหตุ 

    3.3 หลีกเล่ียง

สาเหตุท่ีแพ้ 

 

 

4–6 

ปี 

- การท างาน

บ้าน 

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

ใหญ่  

2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

เล็ก 

 1. กำรดูแลเสื้อผ้ำ 

     1.1 การจัดเก็บ 

(แขวน พับ) 

         1.1.1  รู้จัก
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

3. ทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองใน 

ชีวิตประจ าวัน  

4.ทักษะการรับรู้และ

แสดงออกทางภาษา  

5. ทักษะทางสังคมและ

อารมณ์ 

6.ทักษะทางสติปัญญา

และเตรียมความพร้อม

ทางวิชาการ 

อุปกรณ์ 

         1.1.2 วิธีใช้

อุปกรณ์ 

         1.1.3 ขั้นตอน

การจัดเก็บ 

         1.1.4 การพับ

เส้ือ 

         1.1.5 การพับ

กางเกง 

         1.1.6 การพับ

ชุดช้ันใน 

         1.1.7 การพับ

ถุงเท้า 

         1.1.8 การใช้ไม้

แขวน 

         1.1.9 การเก็บ

รองเท้า 

   1.2  การซัก 

        1.2.1 รู้จัก

อุปกรณ์ 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

        1.2.2 วิธีใช้

อุปกรณ์ 

        1.2.3 ขั้นตอน

การซัก 

        1.2.4 น าเส้ือผ้า

ท่ีใส่แล้วลงในตะกร้า 

        1.2.5 แยกสี

เส้ือผ้าท่ีจะซัก 

        1.2.6 การซักผ้า

ด้วยมือ 

        1.2.7 การท า

ความสะอาดรองเท้า  

         

 

 

 

2.  กำรเตรียมอำหำร

และเคร่ืองด่ืม 

   2.1  การเตรียม

เครื่องดื่ม 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

         2.1.1 การเปิด

ขวดน้ าดื่ม 

        2.1.2 การเปิด

กระป๋องเครื่องดื่ม         

  2.2  การเตรียม

อาหาร 

        2.2.1 การเปิด

ถุงขนม  

        2.2.2 การล้าง 

3. กำรจัดและกำรท ำ

ควำมสะอำดโต๊ะ

อำหำร 

     3.1 การจัดโต๊ะ

อาหาร 

          3.1.1 การวาง

จาน ช้อน 

          3.1.2 การวาง

ถ้วยอาหาร 

          3.1.3 การตัก

ข้าว 

     3.2  การท าความ
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

สะอาดโต๊ะอาหาร 

          3.2.1 การเก็บ

เศษอาหารบนโต๊ะ 

          3.2.2 การเช็ด

โต๊ะ 

 

4. กำรท ำควำม

สะอำดภำชนะต่ำงๆ 

    4.1 การแยก

ภาชนะ 

    4.2 การล้างภาชนะ

ตามข้ันตอน 

    4.3 การจัดเก็บ 

5. ท ำ/เปลี่ยนเคร่ือง

นอน 

     5.1 การจัดเก็บท่ี

นอนประจ าวัน  

     5.2 การเปล่ียน

เครื่องนอน 

6. ท ำควำมสะอำด
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

และจัดห้อง 

     6.1 กวาดพื้น 

     6.2 เช็ด 

     6.3 ถูพื้น 

     6.4 จัดห้อง 

4–6 

ปี 

- การเข้า

สังคม การท า

กิจกรรม

นันทนาการ

และการ

ท างานอดิเรก

(กิจกรรมยาม

ว่าง) 

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

ใหญ่  

2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

เล็ก 

3. ทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองใน 

ชีวิตประจ าวัน  

4.ทักษะการรับรู้และ

แสดงออกทางภาษา  

5. ทักษะทางสังคมและ

อารมณ์ 

6.ทักษะทางสติปัญญา

และเตรียมความพร้อม

ทางวิชาการ 

 1. มำรยำทในกำร

รับประทำนอำหำร

ร่วมกัน 

     1.1 การ

รับประทานอาหาร

ด้วยช้อนและส้อม 

     1.2 การใช้ช้อน

กลาง 

     1.3 การใช้ผ้าเช็ด

ปาก/ การใช้กระดาษ

เช็ดปาก 

     1.4 เทน้ าใส่แก้ว 

     1.5 การเคี้ยว

อาหาร 

     1.6 การเข้าแถว
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

รับถาดอาหาร 

2. กำรใช้เวลำว่ำงท่ี

บ้ำน 

     2.1 เลือกกิจกรรม

ท่ีชอบ 

     2.2 ท ากิจกรรม

จนเสร็จ 

     2.3 จัดเก็บเมื่อ

เสร็จกิจกรรม 

     2.4 เปล่ียน

กิจกรรมไปท าอย่างอ่ืน 

     2.5 ปฏิบัติตามกฎ

ของบ้าน 

 

 

- การมีส่วน

ร่วมในสังคม

และทักษะ

ชีวิต 

 1. กำรซ้ือของ 

     1.1 การจ่ายเงิน 

     1.2 การรับเงิน

ทอน 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

2. กำรท้ิงขยะ 

     2.1 การเก็บขยะ 

     2.2 การคัดแยก

ขยะ 

     2.3 การท้ิงขยะให้

ถูกท่ี 

7–10 

ปี 

- การดูแล

ตนเองและ

การดูแล

สุขอนามัยส่วน

บุคคล 

1.การดูแลตนเองและ

การดูแลสุขอนามัย

ส่วนบุคคล 

2.การเคล่ือนย้าย

ตนเองในบ้าน 

3.การดูแลสุขภาพและ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตประจ าวัน 

4.การท างานบ้าน 

5.การเข้าสังคม การ

ท ากิจกรรม

นันทนาการ และการ

ท างานอดิเรก 

6.การมีส่วนร่วมใน

สังคมและทักษะชีวิต 

1.  กำรถอดและสวม

ใส่เคร่ืองแต่งกำย 

    1.1 การสวม 

          1.1.1 การ

สวมเส้ือช้ันใน 

 

2. กำรเลือกเคร่ือง

แต่งกำย 

    2.1 การแต่งกาย

เหมาะกับสภาพอากาศ 

 2.1.1 อากาศ

ร้อน 

 2.1.2 ฝนตก 

 2.1.3 อากาศ
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

 หนาว 

3. กำรใช้ห้องน้ ำในท่ี

อยู่อำศัย 

     3.1 รับรู้เวลา/

สภาพท่ีจะต้องเข้า

ห้องน้ า 

 3.1.1 รับรู้

ความต้องการขับถ่าย

ปัสสาวะ 

 3.1.2 รับรู้

ความต้องการขับถ่าย

อุจจาระ 

 3.1.3 เข้า

ห้องน้ าได้เมื่อต้องการ

ขับถ่าย 

 3.1.4 ปิด

ประตูเมื่อเข้าห้องน้ า 

    3.2 รู้จักอุปกรณ์

ต่างๆในห้องน้ าในบา้น 

(ช่ือ ต าแหน่ง วิธีใช้ ) 

         3.2.1 โถส้วม 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

(แบบนั่งยอง, ชักโครก) 

         3.2.2 สาย

ช าระ 

         3.2.3 อ่างน้ า

,ถังน้ า 

         3.2.4 ฝักบัว 

         3.2.5 ขันน้ า 

         3.2.6 สบู่ก้อน

,สบู่เหลว 

         3.2.7 แชมพู 

         3.2.8 ยาสีฟัน 

         3.2.9 แปรงสี

ฟัน 

         3.2.10 น้ ายา

บ้วนปาก 

         3.2.11 

กระดาษช าระ 

         3.2.12 กระจก 

         3.2.13 เครื่อง

ท าน้ าอุ่น 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

4. กำรใช้ห้องน้ ำในท่ี

สำธำรณะ 

     4.1 ท่ีตั้ง 

 4.1.1 รู้จัก

ท่ีตั้งของห้องน้ า 

 4.1.2 รู้จัก

แยกแยะพื้นเปียกและ

พื้นแห้ง 

     4.2  แยกประเภท

ห้องน้ าตามสัญลักษณ ์

 4.2.1 เพศ

ชาย 

 4.2.2 เพศ

หญิง 

 4.2.3 คนชรา

,คนพิการ, คนท้อง 

   4.3 เลือกใช้โถ

ปัสสาวะ, และโถ

อุจจาระ (เฉพาะเพศ

ชาย) 

   4.4 การใช้ส้วมนั่ง
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

ยอง 

 4.4.1 วิธีการ

นั่ง 

 4.4.2 ทิศ

ทางการนั่ง 

   4.5 การใช้ชักโครก 

 4.5.1 วิธีการ

นั่ง 

 4.5.2 ทิศ

ทางการนั่ง 

   4.6 การท าความ

สะอาดหลังการใช้ส้วม 

 4.6.1 โถ

ปัสสาวะ – เพศชาย 

การกดน้ า 

 4.6.2 การใช้

ขันตักน้ าราดส้วมนั่ง

ยอง ให้สะอาดเมื่อ

เสร็จธุระ 

 4.6.3 การกด

ชักโครกให้สะอาดเมื่อ
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

เสร็จธุระ 

5. อนำมัยส่วนบุคคล 

     5.1 วิธีล้างมือ 

     5.2 สถานการณ์ท่ี

ต้องล้างมือ  

6. กำรปฏิบัติตนและ

ดูแลบุคลิกภำพ 

     6.1 ความสะอาด

ของร่างกาย 

 6.1.1 เช็ด

น้ ามูก 

 6.1.2 การ

สระผมและล้างออก 

 6.1.3 อาบน้ า 

    6.2 ดูแลความ

สะอาดของเส้ือผ้า

เครื่องแต่งกาย 

 6.2.1 เส้ือ 

กางเกง กระโปรง 

 6.2.2 ถุงเท้า 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

รองเท้า 

 6.2.3 เครื่อง

แต่งกายอ่ืน 

    6.3 การดูแลผม 

เล็บ 

 6.3.1 ให้

ความร่วมมือในการตัด

ผม 

 6.3.2 ให้

ความร่วมมือในการตัด

เล็บ 

- การ

เคล่ือนย้าย

ตนเองในบ้าน 

 1. การเคล่ือนย้าย

ตนเองในบ้าน 

2. การเคล่ือนย้าย

ตนเองนอกบ้าน 

- การดูแล

สุขภาพและ

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตประจ าวัน 

 1. การดูแลและการ

ป้องกันสุขภาพ 

2. การปฐมพยาบาล 

3. การแพ้อาหารหรือ

แพ้ยา 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

- การท างาน

บ้าน 

 1. การดูแลเส้ือผ้า 

2. การเตรียมอาหาร

และเครื่องดื่ม 

3. การจัดและการท า

ความสะอาดโต๊ะ

อาหาร 

4. การท าความสะอาด

ภาชนะต่างๆ 

5. ท า/เปล่ียนเครื่องท่ี

นอน 

6. ท าความสะอาดและ

จัดห้อง 

 

 

7–10 

ปี 

 

- การเข้า

สังคม การท า

กิจกรรม

นันทนาการ

และการ

ท างานอดิเรก 

(กิจกรรมยาม

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

ใหญ่  

2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

เล็ก 

3. ทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองใน 

 1. มารยาทในการ

รับประทานอาหาร

ร่วมกัน 

2. การใช้เวลาว่างท่ี

บ้าน 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

ว่าง) 

 

 

ชีวิตประจ าวัน  

4.ทักษะการรับรู้และ

แสดงออกทางภาษา  

5. ทักษะทางสังคมและ

อารมณ์ 

6.ทักษะทางสติปัญญา

และเตรียมความพร้อม

ทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

- การมีส่วน

ร่วมในสังคม

และทักษะ

ชีวิต 

 

 1. การซ้ือของ 

2. การท้ิงขยะ 

     2.1 การเก็บขยะ 

     2.2 การคัดแยก

ขยะ 

     2.3 การท้ิงขยะให้

ถูกท่ี 

11  

ข้ึนไป 

- การดูแล

ตนเองและ

การดูแล

สุขอนามัยส่วน

บุคคล 

1.การดูแลตนเองและ

การดูแลสุขอนามัย

ส่วนบุคคล 

2.การเคล่ือนย้าย

ตนเองในบ้าน 

3.การดูแลสุขภาพและ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตประจ าวัน 

4.การท างานบ้าน 

5.การเข้าสังคม การ

1. การถอดและสวมใส่

เครื่องแต่งกาย 

2. การเลือกเครื่องแต่ง

กาย 

3. การใช้ห้องน้ าในท่ี

อยู่อาศัย   

4. การใช้ห้องน้ าในท่ี

สาธารณะ 

5. อนามัยส่วนบุคคล 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

ท ากิจกรรม

นันทนาการ และการ

ท างานอดิเรก 

6.การมีส่วนร่วมใน

สังคมและทักษะชีวิต 

6. การปฏิบัติตนและ

ดูแลบุคลิกภาพ 

11  

ข้ึนไป 

- การ

เคล่ือนย้าย

ตนเอง 

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

ใหญ่  

2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

เล็ก 

3. ทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองใน 

ชีวิตประจ าวัน 

4.ทักษะการรับรู้และ

แสดงออกทางภาษา  

5. ทักษะทางสังคมและ

อารมณ์ 

6.ทักษะทางสติปัญญา

และเตรียมความพร้อม

ทางวิชาการ 

 1. การเคล่ือนย้าย

ตนเองในบ้าน  

2. การเคล่ือนย้าย

ตนเองนอกบ้าน 

 - การดูแล

สุขภาพและ

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตประจ าวัน 

 1. การดูแลและการ

ป้องกันสุขภาพ 

2. การปฐมพยาบาล 

3. การแพ้อาหารหรือ

แพ้ยา 

 - การท างาน

บ้าน 

 1. การดูแลเส้ือผ้า 

2. การเตรียมอาหาร

และเครื่องดื่ม 

3. การจัดและการท า

ความสะอาดโต๊ะ

อาหาร 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

1. กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

4. การท าความสะอาด

ภาชนะต่างๆ 

5. ท า/เปล่ียนเครื่องท่ี

นอน 

6. ท าความสะอาดและ

จัดห้อง 

 - การเข้า

สังคม การท า

กิจกรรม

นันทนาการ

และการ

ท างานอดิเรก 

(กิจกรรมยาม

ว่าง) 

 1. มารยาทในการ

รับประทานอาหาร

ร่วมกัน 

2. การใช้เวลาว่างท่ี

บ้าน 

 - การมีส่วน

ร่วมในสังคม

และทักษะ

ชีวิต 

  1. การซ้ือของ 

2. การท้ิงขยะ 

     2.1 การเก็บขยะ 

     2.2 การคัดแยก

ขยะ 

     2.3 การท้ิงขยะให้

ถูกท่ี 
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แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมหน่วยกำรเรียน  

ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ช่วงอำยุ 4-11 ปีขึ้นไป 
ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำ

บูรณำกำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้ส ำคัญท่ี

ควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

2.วิชำกำรเพ่ือกำรด ำรงชีวิต 

4-6 วิชำกำร

เพ่ือกำร

ด ำรงชีวิต 

1. ทักษะกล้ามเนื้อ

มัดใหญ่  

2. ทักษะกล้ามเนื้อ

 1. กำรสื่อสำร 

1.1 การพูดและการส่ือสาร 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำ

บูรณำกำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้ส ำคัญท่ี

ควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

2.วิชำกำรเพ่ือกำรด ำรงชีวิต 

มัดเล็ก 

3. ทักษะการ

ช่วยเหลือตนเองใน 

ชีวิตประจ าวัน  

4.ทักษะการรับรู้

และแสดงออกทาง

ภาษา  

5. ทักษะทางสังคม

และอารมณ์ 

6.ทักษะทาง

สติปัญญาและ

เตรียมความพร้อม

ทางวิชาการ 

7-

10 

วิชำกำร

เพ่ือกำร

ด ำรงชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 1. กำรสื่อสำร 

     1.1 การพูดและการ

ส่ือสาร 

2. กำรอ่ำน 

     2.1 การอ่านใน

ชีวิตประจ าวัน 

3. กำรเขียน 

     3.1 การเขียนใน
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำ

บูรณำกำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้ส ำคัญท่ี

ควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

2.วิชำกำรเพ่ือกำรด ำรงชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชีวิตประจ าวัน 

4. กำรคิดค ำนวณ 

    4.1 การบอกค่าตัวเลข

และจ านวน 

    4.2 การใช้จ่ายเงนิ 

5. ควำมคิดรวบรวบยอด

และกำรแก้ปัญหำ 

    5.1 วันและเวลา 

    5.2 การวางแผนการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

    5.3 สถานท่ีท่ีใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

    5.4 รู้จักแก้ปัญหา 

11 

ปี

ขึ้น

ไป 

วิชำกำร

เพ่ือกำร

ด ำรงชีวิต 

 

 

 

 

 

 1. กำรสื่อสำร 

     1.1 การพูดและการ

ส่ือสาร 

2. กำรอ่ำน 

     2.1 การอ่านใน

ชีวิตประจ าวัน 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำ

บูรณำกำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้ส ำคัญท่ี

ควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

2.วิชำกำรเพ่ือกำรด ำรงชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กำรเขียน 

     3.1 การเขียนใน

ชีวิตประจ าวัน 

4. กำรคิดค ำนวณ 

    4.1 การบอกค่าตัวเลข

และจ านวน 

    4.2 การใช้จ่ายเงนิ 

5. ควำมคิดรวบรวบยอด

และกำรแก้ปัญหำ 

    5.1 วันและเวลา 

    5.2 การวางแผนการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

    5.3 สถานท่ีท่ีใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

    5.4 รู้จักแก้ปัญหา 
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แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมหน่วยกำรเรียน  

ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ช่วงอำยุ 4-11 ปขีึ้นไป 
ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

3. ส่วนบุคคลและสังคม 

4 – 6 

ปี 

 

ส่วนบุคคล

และสังคม 

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

ใหญ่  

2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

เล็ก 

1. การจัดการและการ

ควบคุมตนเอง 

2. ทักษะการมีส่วน

ร่วมทางสังคม 

1. กำรจัดกำรและกำร

ควบคุมตนเอง 

     1.1 การรู้จัก

ตนเอง 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

3. ส่วนบุคคลและสังคม 

3. ทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองใน 

ชีวิตประจ าวัน  

4.ทักษะการรับรู้และ

แสดงออกทางภาษา  

5. ทักษะทางสังคมและ

อารมณ์ 

6.ทักษะทางสติปัญญา

และเตรียมความพร้อม

ทางวิชาการ 

3. การเดินทางใน

ชุมชน 

4. การปรับตัวในสังคม

และการใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ 

 

     1.2 ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง 

     1.3 การเห็น

คุณค่าในตนเอง 

     1.4 รู้จักสิทธิ 

หน้าท่ีและบทบาท

ตนเอง 

     1.5 สร้างและ

รักษาปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้อ่ืน 

2. ทักษะกำรมีส่วน

ร่วมทำงสังคม 

     2.1 การเข้าคิว 

     2.2 การบ าเพ็ญ

ประโยชน์ 

3. กำรเดินทำงใน

ชุมชน 

     3.1 สถานท่ีต่างๆ

ในชุมชน 

     3.2 สัญลักษณ์

และสัญญาณจราจร 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

3. ส่วนบุคคลและสังคม 

     3.3 การเดินทาง

ไปสถานท่ีต่างๆ ใน

ชุมชน 

     3.4 การโดยสาร

รถประจ าทาง 

4. กำรปรับตัวใน

สังคมและกำรใช้เวลำ

ว่ำงให้เป็นประโยชน์ 

     4.1 ศาสนา 

วัฒนธรรมและ

ประเพณี ต่างๆใน

ชุมชน 

     4.2 การแต่งกาย

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ตามประเพณีของ

ชุมชน 

      4.3 การเล่นและ

ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน 

      4.4 ปฏิบัติตาม

มารยาททางสังคมกับ

บุคคลอ่ืนตามโอกาส

และกาลเทศะ 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

3. ส่วนบุคคลและสังคม 

      4.5 การปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของ

สังคมและกฎหมาย

เบ้ืองต้นใน

ชีวิตประจ าวัน 

      4.6 การใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์

ต่อตนเองและสังคม 

7 - 

10 ปี 

ทักษะส่วน

บุคคลและ

สังคม 

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

ใหญ่  

2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

เล็ก 

3. ทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองใน 

ชีวิตประจ าวัน  

4.ทักษะการรับรู้และ

แสดงออกทางภาษา  

5. ทักษะทางสังคมและ

อารมณ์ 

6.ทักษะทางสติปัญญา

และเตรียมความพร้อม

1. การจัดการและการ

ควบคุมตนเอง 

2. ทักษะการมีส่วน

ร่วมทางสังคม 

3. การเดินทางใน

ชุมชน 

4. การปรับตัวในสังคม

และการใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ 

 

1. กำรจัดกำรและกำร

ควบคุมตนเอง 

     1.1 การรู้จัก

ตนเอง 

     1.2 ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง 

     1.3 การเห็น

คุณค่าในตนเอง 

     1.4 รู้จักสิทธิ 

หน้าท่ีและบทบาท

ตนเอง 

     1.5 สร้างและ

รักษาปฏิสัมพันธ์กับ
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

3. ส่วนบุคคลและสังคม 

ทางวิชาการ ผู้อ่ืน 

2. ทักษะกำรมีส่วน

ร่วมทำงสังคม 

     2.1 การเข้าคิว 

     2.2 การบ าเพ็ญ

ประโยชน์ 

3. กำรเดินทำงใน

ชุมชน 

     3.1 สถานท่ีต่างๆ

ในชุมชน 

     3.2 สัญลักษณ์

และสัญญาณจราจร 

     3.3 การเดินทาง

ไปสถานท่ีต่างๆ ใน

ชุมชน 

     3.4 การโดยสาร

รถประจ าทาง 

4. กำรปรับตัวใน

สังคมและกำรใช้เวลำ

ว่ำงให้เป็นประโยชน์ 

     4.1 ศาสนา 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

3. ส่วนบุคคลและสังคม 

วัฒนธรรมและ

ประเพณี ต่างๆใน

ชุมชน 

     4.2 การแต่งกาย

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ตามประเพณีของ

ชุมชน 

      4.3 การเล่นและ

ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน 

      4.4 ปฏิบัติตาม

มารยาททางสังคมกับ

บุคคลอ่ืนตามโอกาส

และกาลเทศะ 

      4.5 การปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของ

สังคมและกฎหมาย

เบ้ืองต้นใน

ชีวิตประจ าวัน 

      4.6 การใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์

ต่อตนเองและสังคม 

11 ปี ทักษะส่วน 1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด 1. การจัดการและการ 1. กำรจัดกำรและกำร
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

3. ส่วนบุคคลและสังคม 

ขึ้นไป บุคคลและ

สังคม 

ใหญ่  

2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

เล็ก 

3. ทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองใน 

ชีวิตประจ าวัน  

4.ทักษะการรับรู้และ

แสดงออกทางภาษา  

5. ทักษะทางสังคมและ

อารมณ์ 

6.ทักษะทางสติปัญญา

และเตรียมความพร้อม

ทางวิชาการ 

ควบคุมตนเอง 

2. ทักษะการมีส่วน

ร่วมทางสังคม 

3. การเดินทางใน

ชุมชน 

4. การปรับตัวในสังคม

และการใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ 

 

ควบคุมตนเอง 

     1.1 การรู้จัก

ตนเอง 

     1.2 ความ

ภาคภูมิใจในตนเอง 

     1.3 การเห็น

คุณค่าในตนเอง 

     1.4 รู้จักสิทธิ 

หน้าท่ีและบทบาท

ตนเอง 

     1.5 สร้างและ

รักษาปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้อ่ืน 

2. ทักษะกำรมีส่วน

ร่วมทำงสังคม 

     2.1 การเข้าคิว 

     2.2 การบ าเพ็ญ

ประโยชน์ 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

3. ส่วนบุคคลและสังคม 

3. กำรเดินทำงใน

ชุมชน 

     3.1 สถานท่ีต่างๆ

ในชุมชน 

     3.2 สัญลักษณ์

และสัญญาณจราจร 

     3.3 การเดินทาง

ไปสถานท่ีต่างๆ ใน

ชุมชน 

     3.4 การโดยสาร

รถประจ าทาง 

4. กำรปรับตัวใน

สังคมและกำรใช้เวลำ

ว่ำงให้เป็นประโยชน์ 

     4.1 ศาสนา 

วัฒนธรรมและ

ประเพณี ต่างๆใน

ชุมชน 

     4.2 การแต่งกาย

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ตามประเพณีของ
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

3. ส่วนบุคคลและสังคม 

ชุมชน 

      4.3 การเล่นและ

ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน 

      4.4 ปฏิบัติตาม

มารยาททางสังคมกับ

บุคคลอ่ืนตามโอกาส

และกาลเทศะ 

      4.5 การปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของ

สังคมและกฎหมาย

เบ้ืองต้นใน

ชีวิตประจ าวัน 

      4.6 การใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์

ต่อตนเองและสังคม 
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แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมหน่วยกำรเรียน  

ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ช่วงอำยุ 7-11 ปขีึ้นไป 
ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

7– 10 

ปี 

กำรท ำงำน

และอำชีพ 

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

ใหญ่  

2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

เล็ก 

3. ทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองใน 

ชีวิตประจ าวัน  

4.ทักษะการรับรู้และ

1.การเรียนรู้เรื่อง

อาชีพ 

2.การเรียนรู้เรื่องการ

ท างาน 

 

1.กำรเรียนรู้เร่ือง

อำชีพ 

   1.1 อาชีพ

หลากหลายในชุมชน 

เช่น เกษตรกรรม คหก

รรม อุตสาหกรรม 

พาณิชกรรม ความคดิ

สร้างสรรค์ และบริหาร

จัดการ และการบริการ 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

แสดงออกทางภาษา  

5. ทักษะทางสังคมและ

อารมณ์ 

6.ทักษะทางสติปัญญา

และเตรียมความพร้อม

ทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.2 พื้นฐานงาน

อาชีพท่ีหลากหลาย

ตามความสนใจ 

   1.3 การใช้อุปกรณ์/

เครื่องมือเบ้ืองต้นใน

การท างานอาชีพ 

   1.4 กระบวนการ/

ขั้นตอนในการท า

ทักษะอาชีพท่ีสนใจ  

   1.5 การวางแผน

การท างานร่วมกัน

ระหว่าง นักเรียน 

ผู้ปกครอง ครู และ

สถานประกอบการ 

    1.6 การเตรียมตัว

เข้าสู่สถาน

ประกอบการ 

    1.7 การฝึก

ปฏิบัติงานอาชีพใน

สถานประกอบการ 

2.กำรเรียนรู้เร่ืองกำร

ท ำงำน 

     2.1 การเตรียม
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวการสมัครงาน ได้แก่ 

การเตรียมเอกสาร

ประกอบการสมัครงาน 

เช่น ส าเนาบัตร

ประชาชน ส าเนา

ทะเบียนบ้าน และรูป

ถ่าย เป็นต้น การกรอก

ข้อมูลแบบฟอร์มการ

สมัครงาน การยืน่

เอกสารประกอบการ

สมัครงาน การเข้ารับ

การสัมภาษณ์งาน การ

แต่งกายได้เหมาะสม

กับการสมัครงาน 

     2.2 การปฏิบัติตน

ท่ีเหมาะสมในการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

เช่น เคารพเจา้นาย 

สวัสดีทักทายเจ้านาย

และเพื่อนร่วมงาน ไม่

ส่งเสียงดัง 

     2.3 การปฏิบัติตน

ในการแต่งกายให้

เหมาะสมกับสถาน
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบการ 

     2.4 การปฏิบัติตน

ตามกฎระเบียบของ

สถานประกอบการ 

เช่น การลงเวลา

ท างาน การลางาน 

เป็นต้น 

     2.5 การปฏิบัติตน

ให้มีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายในสถาน

ประกอบการ 

     2.6 การปฏิบัติงาน

ตามข้ันตอนในหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบ 

     2.7 การจัดเก็บ 

ตรวจสอบหลังการ

ปฏิบัติงาน 

11 ปี 

ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การเรียนรู้เรื่อง

อาชีพ 

2.การเรียนรู้เรื่องการ

ท างาน 

3.การวางแผนการใช้

1.กำรเรียนรู้เร่ือง

อำชีพ 

  1.1 อาชีพ

หลากหลายในชุมชน 

เช่น เกษตรกรรม คหก
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงิน 

4.สุขภาพและความ

ปลอดภัยในการท างาน 

5.การเดินทางไป

ท างาน 

 

 

รรม อุตสาหกรรม 

พาณิชกรรม ความคดิ

สร้างสรรค์ และบริหาร

จัดการ และการบริการ 

 

    1.2 พื้นฐานงาน

อาชีพท่ีหลากหลาย

ตามความสนใจ 

    1.3 การใช้

อุปกรณ์/เครื่องมือ

เบ้ืองต้นในการท างาน

อาชีพ 

    1.4 กระบวนการ/

ขั้นตอนในการท า

ทักษะอาชีพท่ีสนใจ 

    1.5 การวางแผน

การท างานร่วมกัน

ระหว่าง นักเรียน 

ผู้ปกครอง ครู และ

สถานประกอบการ 

    1.6 การเตรียมตัว

เข้าสู่สถาน

ประกอบการ 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.7 การฝึก

ปฏิบัติงานอาชีพใน

สถานประกอบการ 

2. กำรเรียนรู้เร่ืองกำร

ท ำงำน 

    2.1 การเตรียม

ตัวการสมัครงาน ได้แก่ 

การเตรียมเอกสาร

ประกอบการสมัครงาน 

เช่น ส าเนาบัตร

ประชาชน ส าเนา

ทะเบียนบ้าน และรูป

ถ่าย เป็นต้น การกรอก

ข้อมูลแบบฟอร์มการ

สมัครงาน การยืน่

เอกสารประกอบการ

สมัครงาน การเข้ารับ

การสัมภาษณ์งาน การ

แต่งกายได้เหมาะสม

กับการสมัครงาน 

     2.2 การปฏิบัติตน

ท่ีเหมาะสมในการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

เช่น เคารพเจา้นาย 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดีทักทายเจ้านาย

และเพื่อนร่วมงาน ไม่

ส่งเสียงดัง 

    2.3 การปฏิบัติตน

ในการแต่งกายให้

เหมาะสมกับสถาน

ประกอบการ 

    2.4 การปฏิบัติตน

ตามกฎระเบียบของ

สถานประกอบการ 

เช่น การลงเวลา

ท างาน การลางาน 

เป็นต้น 

    2.5 การปฏิบัติตน

ให้มีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายในสถาน

ประกอบการ 

    2.6 การปฏิบัติงาน

ตามข้ันตอนในหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบ 

    2.7 การจัดเก็บ 

ตรวจสอบหลังการ
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติงาน 

3.กำรวำงแผนกำรใช้

เงิน 

    3.1 การวางแผน

การใช้เงิน 

    3.2 การบันทึก

ค่าใช้จ่ายครัวเรือน 

    3.3 การออมเงิน 

    3.4 การกู้ยืมเงิน

เพื่อการลงทุน 

4.สุขภำพและควำม

ปลอดภัยในกำร

ท ำงำน 

     4.1 การแต่งกาย

เพื่อความปลอดภัย

ขณะปฏิบัติงาน เช่น 

สวมหมวกนิรภัย สวม

ถุงมือ สวมรองเท้า 

เป็นต้น 

     4.2 การดูแล

สุขภาพตนเองขณะ

ปฏิบัติงาน เช่น สวม

ผ้าปิดจมูก สวม๓) 
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ากาก เป็นต้น  

     4.3 การใช้

เครื่องมือให้ถูกวิธี 

เหมาะสมและ

ปลอดภัย 

     4.4 การสันทนา

การกับเพื่อนร่วมงาน 

เช่น การรับประทาน

อาหารร่วมกัน 

สังสรรค์กับเพื่อน

ร่วมงาน รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายร่วมกันใน

การท ากิจกรรมกลุ่ม 

เป็นต้น 

5.กำรเดินทำงไป

ท ำงำน 

     5.1 การวางแผน

การเดินทาง เช่น การ

เดินทางถึงท่ีท างาน 

การขึ้นรถตามตาราง

การเดินรถ เป็นต้น 

     5.2 การเลือก

บริการขนส่งสาธารณะ

หรือส่วนบุคคลในการ
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ช่วง

อำยุ

(ปี) 

หน่วย 
ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้

ส ำคัญท่ีควรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

ไปท างานได้อย่าง

เหมาะสม 

     5.3 ความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง เช่น สวม

หมวกกันน็อค คาดเข็ม

ขัดนิรภัย การข้ามถนน

บนทางม้าลาย หรือ

สะพานลอย เป็นต้น 
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แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมหน่วยกำรเรียน  

ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ช่วงอำยุแรกเกิดเป็นต้นไป 
 

ช่วง

อำยุ 
หน่วย 

ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

ประสบกำรณ์/กำร

เรียนรู้ ท่ีควรเรียน 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

5. กำรพ้ืนฟูสมรรถภำพ/ควำมจ ำเป็นเฉพำะ 

ต้ังแต่

แรก

เกิด

เป็น

ต้นไป 

กำรพ้ืนฟู

สมรรถภำพ/

ควำมจ ำเป็น

เฉพำะ 

1.ทักษะกล้ามเนื้อมัด

ใหญ่ 

2.ทักษะกล้ามเนื้อมัด

เล็ก 

3.ทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองในชีวิตประจ าวัน 

4.ทักษะการรับรู้และ

แสดงออกทางภาษา 

5.ทักษะทางสังคมและ

อารมณ์ 

6.ทักษะทางสติปัญญา

และเตรียมความพร้อม

ทางวิชาการ 

1. กำยภำพบ ำบัด 

   1.1 การเคล่ือนไหว

ข้อต่อ (Rang of 

motion 

   1.2 การฝึกทรงตัว 

(Balance) 

   1.3 การฝึกเดิน 

(Ambulation) 

   1.4 การจัดท่าทาง 

(Position) 

   1.5 การฟื้นฟูระบบ

ทางเดินหายใจ 

(Respiratory 

rehabilitation) 

   1.6 ธาราบ าบัด 

(Hydrotherapy) 

   1.7 การดูแล

1. กำยภำพบ ำบัด 

   1.1 กำรเคลื่อนไหว

ข้อต่อ (Rang of 

motion) 

        1.1.1 การ

เคล่ือนไหวข้อต่อแบบ

ผู้อ่ืนท าให้ 

        1.2.2 การ

เคล่ือนไหวข้อต่อแบบท า

ด้วยตนเอง 

   1.2 กำรฝึกทรงตัว 

(Balance) 

        1.2.1 ท่านั่ง 

        1.2.2 ท่ายืน 

   1.3 กำรฝึกเดิน 

(Ambulation) 

        1.3.1 การฝึก
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ช่วง

อำยุ 
หน่วย 

ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

ประสบกำรณ์/กำร

เรียนรู้ ท่ีควรเรียน 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

5. กำรพ้ืนฟูสมรรถภำพ/ควำมจ ำเป็นเฉพำะ 

สุขอนามัย 

2. กิจกรรมบ ำบัด/

กำรปรับพฤติกรรม 

3. ศิลปะ/ดนตรี 

4. กำรใช้สำยตำ

ส ำหรับบุคคลสายตา

เลือนลาง 

    4.1 การใช้ประสาท

สัมผัสทางการเห็นท่ี

เหลืออยู่ 

   4.2 อักษรเบรลล์ 

   4.3 การใช้ลูกคิด 

5. กำรสร้ำง

ควำมคุ้นเคยกับ

สภำพแวดล้อม และ

กำรเคลื่อนไหว 

(O&M) 

6. กำรฝึกพูดและ

ภำษำมือ 

 

 

เดินโดยใช้เครื่องช่วย

เดิน 

        1.3.2 การฝึก

เดินด้วยตนเอง 

   1.4 กำรจัดท่ำทำง 

(Position) 

        1.4.1 ท่านอน 

        1.4.2 ท่านั่ง 

   1.5 กำรฟ้ืนฟูระบบ

ทำงเดินหำยใจ 

(Respiratory 

rehabilitation) 

        1.5.1 การเคาะ

ปอด  

        1.5.2 การดูด

เสมหะ 

   1.6 ธำรำบ ำบัด 

(Hydrotherapy) 

        1.6.1 การ

ลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ 

        1.6.2 การ

ลอยตัวโดยไม่ใช้
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ช่วง

อำยุ 
หน่วย 

ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

ประสบกำรณ์/กำร

เรียนรู้ ท่ีควรเรียน 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

5. กำรพ้ืนฟูสมรรถภำพ/ควำมจ ำเป็นเฉพำะ 

 อุปกรณ์ 

        1.6.3 การยืน 

        1.6.4 การเดิน 

   1.7 กำรดูแล

สุขอนำมัย 

        1.7.1 การ

ป้องกันและการดูแล

แผลกดทับ 

        1.7.2 การดูแล

สายยางให้อาหารทาง

จมูก 

        1.7.3 การดูแล

ท่อให้อาหารบริเวณ

หน้าท้อง 

        1.7.4 การดูแล

ท่อหลอดลมคอ  

        1.7.5 การดูแล

ช่องขับถ่ายบริเวณ

หน้าท้อง 

        1.7.6 การดูแล

ชุดสายสวนปัสสาวะ 

2. กิจกรรมบ ำบัด/
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ช่วง

อำยุ 
หน่วย 

ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

ประสบกำรณ์/กำร

เรียนรู้ ท่ีควรเรียน 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

5. กำรพ้ืนฟูสมรรถภำพ/ควำมจ ำเป็นเฉพำะ 

กำรปรับพฤติกรรม 

   2.1 การควบคุม

ตนเองในการท า

กิจกรรม 

   2.2  การตอบสนอง

ต่อส่ิงเร้า 

   2.3 การลด

พฤติกรรมท่ีไม่พึง 

ประสงค์ 

   2.4 การปฏิบัติตาม

กติกาของ 

ห้องเรียน 

   2.5 การเลียนแบบ 

   2.6 การหลีกหนีจาก

อันตราย 

   2.7 การกระตุ้น

ประสาทสัมผัส 

   2.8 การเพิ่มช่วง

ความสนใจหรือสมาธิ

ในการท ากิจกรรม 

   2.9 การดัดแปลง
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ช่วง

อำยุ 
หน่วย 

ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

ประสบกำรณ์/กำร

เรียนรู้ ท่ีควรเรียน 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

5. กำรพ้ืนฟูสมรรถภำพ/ควำมจ ำเป็นเฉพำะ 

อุปกรณ์และความ

ช่วยเหลือ 

 

3. ศิลปะ/ดนตรี 

   3.1 การฟังเพลง 

   3.2 การร้องเพลง 

   3.3 การเต้นร า 

   3.4 การเล่นดนตร ี

   3.5 การฉีก/ปะ 

   3.6 การเป่าสี 

   3.7 การระบายสี 

   3.8 การปั้น 

   3.9 การพิมพ์ภาพ 

   3.10 การร้อยสาน 

4. กำรใช้สำยตำ

ส ำหรับบุคคลสำยตำ

เลือนลำง 

    4.1 กำรใช้

ประสำทสัมผัส

ทำงกำรเห็นท่ีเหลืออยู่ 
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ช่วง

อำยุ 
หน่วย 

ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

ประสบกำรณ์/กำร

เรียนรู้ ท่ีควรเรียน 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

5. กำรพ้ืนฟูสมรรถภำพ/ควำมจ ำเป็นเฉพำะ 

          4.1.1 การรับรู้

ส่ิงท่ีเห็น 

          4.1.2 การ

ควบคุมการเคล่ือนไหว

ของตาโดยการมอง

ตามวัตถุท่ีเคล่ือนท่ี 

(Tracking) 

          4.1.3 การ

ควบคุมการเคล่ือนไหว

ของตาโดยการกวาด

สายตา (Scanning) 

          4.1.4 การ

จ าแนกวัตถุส่ิงของ 

หรือภาพ 

          4.1.5 การ

จ าแนกสีหน้าท่าทาง 

          4.1.6 การรับรู้ 

และบอกรายละเอียด

เก่ียวกับส่ิงท่ีเห็น 

   4.2 อักษรเบรลล์ 

         4.2.1 

พยัญชนะอักษรเบรลล์
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ช่วง

อำยุ 
หน่วย 

ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

ประสบกำรณ์/กำร

เรียนรู้ ท่ีควรเรียน 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

5. กำรพ้ืนฟูสมรรถภำพ/ควำมจ ำเป็นเฉพำะ 

ภาษาไทย 

         4.2.2 อักษร

เบรลล์คณิตศาสตร ์

         4..2.3 การ

เตรียมความพร้อมการ

เขียนอักษรเบรลล์ 

   4.3 กำรใช้ลูกคิด 

 

5. กำรสร้ำง

ควำมคุ้นเคยกับ

สภำพแวดล้อม และ

กำรเคลื่อนไหว 

(O&M) 

   5.1 การใช้ประสาท

สัมผัสทางการได้ยิน 

   5.2  การใช้ประสาท

สัมผัสทางการดมกล่ิน  

   5.3 การใช้ประสาท

สัมผัสทางการชิมรส 

   5.4 การใช้ประสาท

สัมผัสทางผิวกาย 
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ช่วง

อำยุ 
หน่วย 

ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

ประสบกำรณ์/กำร

เรียนรู้ ท่ีควรเรียน 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

5. กำรพ้ืนฟูสมรรถภำพ/ควำมจ ำเป็นเฉพำะ 

   

 

 

    5.5 การรับรู้

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตนเองกัสภาพ

แวดล้อม และ

สภาพแวดล้อมกับ

สภาพ แวดล้อม 

   5.6 การเดินกับผู้น า

ทาง 

   5.7 การเดินโดย

อิสระในสถานท่ีท่ี

คุ้นเคย 

   5.8 การเดินโดย

อิสระในสถานท่ีท่ี

คุ้นเคย 

   5.9 การใช้ไม้เท้า

ขาว 

 

6. กำรฝึกพูดและ

ภำษำมือ 
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ช่วง

อำยุ 
หน่วย 

ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

ประสบกำรณ์/กำร

เรียนรู้ ท่ีควรเรียน 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

5. กำรพ้ืนฟูสมรรถภำพ/ควำมจ ำเป็นเฉพำะ 

   6.1 ตระหนักรู้ว่ามี

เสียง หรือ ไม่มีเสียง 

   6.2 เช่ือมโยง

ความหมายของเสียง 

   6.3 การจ าแนกเสียง 

   6.4 การออกเสียง 

   6.5 การฝึกลม

หายใจ 

   6.6 การฝึกกล้ันหรือ

กักลมหายใจ 

   6.7 การออกเสียง

พยัญชนะท่ีเกิดจาก

เสียงนาสิก 

   6.8 การ

เปรียบเทียบเสียง

พยัญชนะ 

   6.9 การจัดรูปริม

ฝีปาก 

   6.10 การอ่านริม

ฝีปาก 

   6.11 การพูดเป็นค า 
   6.12 การออกเสียง
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ช่วง

อำยุ 
หน่วย 

ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

ประสบกำรณ์/กำร

เรียนรู้ ท่ีควรเรียน 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

5. กำรพ้ืนฟูสมรรถภำพ/ควำมจ ำเป็นเฉพำะ 

เป็นวลี 

   6.13 การพูดเป็น

ประโยค 

   6.14 การเล่าเรื่อง 

   6.15 การใช้

เครื่องช่วยฟัง 

   6.16 การดูแลรักษา

เครื่องช่วยฟัง 

   6.18 การใช้ภาษา

มือเพื่อการส่ือสาร

เก่ียวกับตนเองและ

ครอบครัว 

   6.19 การใช้ภาษา

มือเพื่อการส่ือสาร

เก่ียวกับการแต่งกาย 

   6.20 การใช้ภาษามือ

เพื่อการส่ือสาร เก่ียวกับ

ส่ิงของเครื่องใช้ท่ีใช้ใน       

ชีวิตประจ าวัน 

   6.21 การใช้ภาษามือ

เพื่อการส่ือสารเก่ียวกับ

อาหาร 
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ช่วง

อำยุ 
หน่วย 

ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

ประสบกำรณ์/กำร

เรียนรู้ ท่ีควรเรียน 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

5. กำรพ้ืนฟูสมรรถภำพ/ควำมจ ำเป็นเฉพำะ 

   6.22 การใช้ภาษา

มือเพื่อการส่ือสาร

เก่ียวกับผัก ผลไม้ 

   6.23 การใช้ภาษา

มือเพื่อการส่ือสาร

เก่ียวกับสัตว์ 

   6.24 การใช้ภาษา

มือเพื่อการส่ือสาร

เก่ียวกับสี 

   6.25 การใช้ภาษามือ

เพื่อการส่ือสารเก่ียวกับ

รูปทรงเรขาคณิต 

   6.26 การใช้ภาษา

มือเพื่อการส่ือสาร

เก่ียวกับการนับจ านวน 

   6.27  การใช้ภาษา

มือเพื่อการส่ือสาร

เก่ียวกับพยัญชนะ

ภาษามือ 

   6.28 การใช้ภาษา

มือเพื่อการส่ือสาร

เก่ียวกับสถานท่ีต่างๆ 

ในชุมชน 
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ช่วง

อำยุ 
หน่วย 

ทักษะท่ีน ำมำบูรณำ

กำร 

ประสบกำรณ์/กำร

เรียนรู้ ท่ีควรเรียน 
พัฒนำกำรท่ีคำดหวัง 

5. กำรพ้ืนฟูสมรรถภำพ/ควำมจ ำเป็นเฉพำะ 

   6.29 การใช้ภาษา

มือเพื่อการส่ือสาร

เก่ียวกับยานพาหนะได ้

   6.30 การใช้ภาษา

มือส่ือสารเก่ียวกับการ

เดินทาง 
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ภาคผนวก  

 

----------------------------------- 
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