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            แบบประเมินก่อนการพัฒนา 

ทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ช่วงวัย 7 ปีขึ้นไป  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพัทลุง 
ชื่อ-สกุล (ผู้รับการประเมิน)....................................................................................................................  
ชื่อ-สกุล (ผู้ประเมิน)............................................................................................................................... 
วันทีี่ประเมินก่อนการพัฒนาครั้งที่1............................................อายุ...................ปี................ .เดีือนี 
วันทีี่ประเมินก่อนการพัฒนาครั้งที่2............................................อายุ...................ปี................ .เดีือนี 
วันทีี่ประเมินก่อนการพัฒนาครั้งที่3............................................อายุ...................ปี................ .เดีือนี 
วันทีี่ประเมินก่อนการพัฒนาครั้งที่4............................................อายุ...................ปี................ .เดีือนี 
วันทีี่ประเมินก่อนการพัฒนาครั้งที่5............................................อายุ...................ปี................ .เดีือนี 
วันทีี่ประเมินก่อนการพัฒนาครั้งที่6............................................อายุ...................ปี................ .เดีือน  
ประเภทความพิการ...........................................  ลักษณะความความพิการ .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................ ................................  
 

ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินก่อนการพัฒนาตามหลักสูตรทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษีศูนย์การศึกษาพิเศษีพุทธศักราชี2562ีเน้นเรื่องการใช้ชีวิตโดย
แบบประเมินนี้ีใช้ตามอายุจริงของเด็กที่มีความต้องการพิเศษีช่วงวัยี7ีปีขึ้นไป 

2. แบบประเมินฉบับนี้สามารถใช้ได้กับผู้รับการประเมินทุกประเภทความพิการโดยค านึงถึง
อายุจริงของผู้รับการประเมิน 

3. การประเมินก่อนการพัฒนาีให้เริ่มประเมินพัฒนาการจากอายุจริงและเลือกผลการ
ประเมินที่ต้องการให้ผู้รับการประเมินสามารถพัฒนาตนเองได้ในระดับที่สูงขึ้นโดยผ่าน
ความคิดเห็นของผู้ปกครองีครูการศึกษาพิเศษีนักกายภาพและครูที่ปรึกษาี 

4. การเลือกพฤติกรรมที่คาดหวังมาวางแผนการพัฒนาไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับก่อน-หลังีผู้
ประเมินสามารถเลือกพฤติกรรมที่คาดหวังีที่จ าเป็นที่สุดส าหรับผู้รับการประเมินมาวาง
แผนการพัฒนาก่อนได ้

5. ผู้ประเมินีใส่เครื่องหมายีีลงในช่องพฤติกรรมที่ผู้รับการประเมินสามารถปฏิบัติได้

และใส่เครื่องหมายี×ีลงในช่องพฤติกรรมที่ผู้รับการประเมินไม่สามารถปฏิบัติได้ 
เกณฑ์การประเมิน 

1. ผลการประเมินีผ่านีีีี() หมายถึงีีผู้รับการประเมินสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
2. ผลการประเมินีไมผ่่านี( X ) หมายถึงีีผู้รับการประเมินไม่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
3. สรุปผลการประเมิน  หมายถึงีีสรุปผลการประเมินของผู้รับการประเมินที่ผ่านตาม

พฤติกรรมที่คาดหวังแต่ละข้อโดยการสรุปี(ผ่าน)ีีหากช่องสรุปผลการประเมินยังว่างี
หมายถึงีผู้รับการประเมินยังอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

รูปเด็ก 
รูปเด็ก 
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1. กลุ่มทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน (Functional Daily Living Skills) 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

2562 2563 2564 สรุปผลการ
ประเมิน ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

1.ีการดูแล
ตนเองและการ
ดูแลสุขอนามัย
ส่วนบุคคลี
(Personal Care 
and Hygiene 
Skills) 
 

1.1 การถอดและ
สวมใส่เครื่องแต่ง
กาย 

1.ีสามารถถอดเครื่องแต่งกายี(กางเกงขาสั้นี
เอวยืด/เสื้อคอกลม)ีได้ี๑ีช้ิน 

       

2.ีีสามารถสวมเครื่องแต่งกายง่ายีๆี(กางเกง
ขาสั้นีเอวยืด/เสื้อคอกลม)ได ้

       

3.ีสามารถถอดเครื่องแต่งกายท่ีมกีระดมหรือ
ซิบได้ี(เสื้อสวมหัวทีม่ีกระดุม/กางเกงขาสั้นท่ีมี
ซิป 

       

4.ีสามารถสวมเครื่องแต่งกายที่มกีระดุมีซบิได้ี
ผูกหรือมดัได้ี(เสื้อผา่หน้า/กางเกงีรองเท้าีเสื้อี
หรือกางเกงท่ีมีเชือกผูก 

       

5.ีสามารถแต่งตัวไดต้ามล าดับทกุข้ันตอน        
1.2 การเลือก
เครื่องแต่งกาย 

1.สามารถเลือกเสื้อผ้าของตนจากตู้เสื้อผ้า/
ลิ้นชัก/ชั้นวางได ้

       

2.ีสามารถเลือกเสื้อผ้าีรองเท้าไดเ้หมาะสมกับ
กาลเทศะและโอกาสได้ีเช่น 
ไปท างานีไปงานเลีย้งีเป็นต้น 

       

3.ีสามารถแสดงสิ่งท่ีเป็นความชอบส่วนตัวและ
รับรู้สิ่งที่เป็นแฟช่ันได ้

       

4.ีสามารถหาร้าน/ห้างสรรพสินคา้ที่จ าหน่าย
เครื่องแต่งกายได ้

       

5.ีสามารถเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับ
ตนเองในร้านค้าได ้

       

6.ีสามารถซื้อเครื่องแต่งกายจากร้านค้าได ้        
1.3ีการใช้ห้องน้ า
ในที่อยู่อาศัยีี 

1.ีสามารถรับรู้เมื่อใดที่จะต้องเข้าห้องส้วมได ้        
2.ีสามารถรูจ้ักอุปกรณ์ต่างๆีในห้องน้ าในใน
บ้านได ้

       

3.ีสามารถใช้อุปกรณต์่างๆีในห้องน้ าในบ้านได้
ด้วยตนเอง 

       

4.ีสามารถกดชักโครก/ราดน้ าได ้        
5.ีสามารถแต่งตัวใหเ้รียบร้อยหลงัการขับถ่าย
ได ้

       

6.ีเมื่อใช้ห้องน้ าแล้วสามารถท าให้สะอาดเพื่อ
ผู้อื่นมาใช้ต่อได้ี(การล้างีการห่อผ้าอนามัยีการ
ใช้กระดาษช าระ 

       

1.4ีการใช้ห้องน้ า
ในที่สาธารณะ 

1.รับรู้เมื่อใดที่จะต้องเข้าห้องน้ าในท่ีสาธารณะ        
2.รู้จักป้ายสญัลักษณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ห้องน้ า
สาธารณะ 
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ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

2562 2563 2564 สรุปผลการ
ประเมิน ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

1.ีการดูแล
ตนเองและการ
ดูแลสุขอนามัย
ส่วนบุคคลี
(Personal Care 
and Hygiene 
Skills) 
 

1.4ีการใช้ห้องน้ า
ในที่สาธารณะ 

3.รับรู้ว่าห้องน้ าสาธารณะอยู่บรเิวณไหน        
4.รู้ความแตกตา่งระหว่างห้องน้ าสาธารณะีชายี
หรือีหญิง 

       

5.สามารถใช้ห้องน้ าสาธารณะไดด้้วยตนเอง        
6.สามารถกดชักโครก/ราดน้ าและแต่งตัวให้
เรียบร้อยในห้องน้ าสาธารณะ 

       

7.เมื่อใช้ห้องน้ าสาธารณะแล้วสามารถท าให้
สะอาดเพื่อผู้อื่นมาใช้ต่อได้ีี(การล้างีการห่อ
ผ้าอนามัยีการใช้กระดาษช าระ) 

       

8.สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆีในห้องน้ าสาธารณะ
ได้ถูกต้อง 

       

1.5 อนามัยส่วน
บุคคล 

1.สามารถล้างมือีล้างหน้าเมื่อจ าเป็นหรือหลังใช้
ห้องน้ าีก่อนหรือหลังการ 

       

รับประทานอาหาร        
2.สามารถอาบน้ าและเมื่อมีกลิ่นกายสามารถใช้
ยาระงับกลิ่นกายได ้

       

3.สามารถแปรงฟันและท าความสะอาดฟันได้
อย่างถูกต้อง 

       

4.สามารถสระผมได้อยา่งถูกต้อง        
5.สามารถเปลี่ยนชุดชั้นในและถุงเท้าเป็นประจ า        
6.สามารถเปลี่ยนผ้าอนามยัเมื่อมปีระจ าเดือนได้
อย่างเหมาะสม 

       

7.สามารถก าจดัหนวดและเคราีได้อย่างถูกต้องี
เหมาะสม 

       

1.6ีการปฏิบตัิตน
และดูแล 

1. สามารถตดัเล็บท าความสะอาดเล็บมือเล็บ
เท้า 

       

2.สามารถสั่งน้ ามูกและใช้ผ้าเช็ดหน้า/กระดาษ
เช็ดหน้าท าความสะอาด 

       

3.สามารถหวีผมีหรือีมัดผมให้เรยีบร้อย        
2.ีการเคลื่อนย้าย
ตนเองในบ้านี
(Functional 
Mobility Skills) 

2.1ีการเคลื่อน 
ย้ายตนเองในบ้าน 

1.สามารถเคลื่อนย้ายตนเองจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ี
หนึ่งได ้

       

2.สามารถรู้จักสถานท่ีีต่างๆีีภายในบ้านได ้        
3.สามารถรู้จักการใช้ประโยชน์จากสถานท่ีีหรือ
อุปกรณ์ได ้

       

4.สามารถเคลื่อนย้ายตนเองไปยังท่ีต่างๆีภายใน
บ้านได้ตามความต้องการ 
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ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

2562 2563 2564 สรุปผลการ
ประเมิน ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

3.ีการดูแล
สุขภาพและความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวันี
(Health and 
Safety Skills) 

3.1ีการดูแลและ
การป้องกนัสุขภาพ 

1.สามารถดูแลรักษาและป้องกันสขุภาพ        
.2.สามารถรักษาความสะอาดของร่างกาย        
3.สามารถออกก าลังกายได ้        
4.สามารถรับประทานอาหารที่มปีระโยชน ์        
5.สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกช้ืน        
6.สามารถระมดัระวังเรื่องน้ าหนัก        
7.สามารถรักษาความอบอุ่นของรา่งกายและ
หลีกเลี่ยงท่ีท าให้ไมส่บาย 

       

3.2ีการปฐม
พยาบาล 

1.สามารถแสดงการรับรู้ค าเตือนที่บอกอันตราย
และค าเตือนในการออกก าลังกาย 

       

2.สามารถแสดงการรับรู้ีีสญัลักษณ์ที่บอก
อันตรายและค าเตือนในการออกก าลังกาย 

       

3.สามารถรู้วิธีการขอความช่วยเหลือีอย่าง
เหมาะสมในเรื่องฉุกเฉินจากหน่วยดับเพลิงี
ต ารวจีรถพยาบาล 

       

4..สามารถรักษาแผลถลอกีหรือการบาดเจ็บเล็กน้อยีการ
เจ็บป่วยเล็กน้อยี มีีดบาดีปวดหัวและน้ าร้อนลวกได ้

       

5.สามารถเสาะหาความช่วยเหลือทางการ
การแพทย์เมื่อต้องการีีแยกแยะยากับขนมและ
ใช้ยาที่เช่ือถือได้ 

       

3.3ีการแพ้อาหารี
หรือแพ้ยา 

1.สามารถรับรู้ีหลีกเลีย่งอาหารทีต่นเองแพ้ได้        
2.รับรู้ีหลีกเลี่ยงยาท่ีตนเองแพ้ได้ี สามารถบอก
แพทย์/เจ้าหน้าทีไ่ด้ว่าตนเองแพ้ยาอะไรีเช่นี
พกบัตรติดตัวไว้ีเป็นต้น 

       

3.ให้ความร่วมมือในการรับประทานยาที่
จ าเป็นต้องใช้ประจ าวัน 

       

4.หยิบยาที่ต้องใช้เป็นประจ าจากที่เก็บได้อย่าง
ถูกต้องด้วยตนเอง 

       

5.จัดเก็บยาที่ต้องใช้ประจ าให้ให้อยู่ในท่ีเก็บที่
ปลอดภัยีและดูวันหมดอายุได ้

       

4.ทักษะการท างาน
บ้านี(Home Living 
Skills) 

4.1ีการดูแลเสื้อผ้า 1.สามารถแขวนเสื้อผ้าได้ถูกต้อง        
2.สามารถพับเสื้อผ้าได้ถูกต้อง        
3.สามารถจดัหมวดหมู่ี(ในตู้เสื้อผา้)ีได้ถูกต้อง        
4.สามารถเลือกเสื้อผ้าสกปรก/จ าเป็นต้องซัก
หรือซักแห้ง 

       

5.สามารถซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าได้ถูกต้อง        
6.สามารถรีดเสื้อผ้าทีไ่ม่ซับซ้อนได้ 
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ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

2562 2563 2564 สรุปผลการ
ประเมิน ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

 4.1ีการดูแลเสื้อผ้า 7.สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าแบบง่ายีได้ถูกต้อง
เช่นีติดกระดุมีสอยเสื้อีเป็นต้น 

       

8.สามารถท าความสะอาดหรือขัดรองเท้าได้
ถูกต้อง 

       

4.ทักษะการท างาน
บ้านี(Home Living 
Skills) 

4.2 การเตรียม
อาหารและเครื่องดื่ม 

1.สามารถชงเครื่องดื่มร้อนได้        
2.สามารถเปิดกระป๋องีถุงีหรือขวดได้แล้วเท
ส่วนผสมต่างีๆีเข้าด้วยกันได้ 

       

3..ีสามารถเตรยีมผกัต่างๆ สี าหรบัการประกอบีอาหารได้ี
เช่นเด็ดผักีปอกแตงกวาีดึงเส้นใยถั่วลันเตาี เป็นตน้ 

       

4.สามารถหุงข้าวได ้        
5.ีสามารถรูจ้ักการใช้ของมีคมี (ีเช่น มีด)ี ได้อย่างถกูต้อง        
6.สามารถรู้จักการใช้ความร้อนอย่างปลอดภยั        
7.สามารถท าอาหารง่ายๆีตามขั้นตอนหรือเมนู
ได ้

       

8.สามารถเลือกเตาไมโครเวฟ/เตาอบีปรับ
อุณหภูมเิตา/ ระดับไฟ และควบคมุไฟในการ 
ประกอบอาหารได ้

       

4.3ีการจัดและการ
ท าความสะอาดโตะ๊
อาหาร 

1.สามารถวางอุปกรณ์ีเครื่องปรุงต่างๆีในการ
รับประทานในต าแหน่งที่ถูกต้อง 

       

2.สามารถวางจาน/ถ้วยที่มีอาหารลงในต าแหน่ง
ที่ถูกต้อง 

       

3.สามารถน าอาหารที่เหลือจากการทานจาก
ถ้วยีจานลงในต าแหน่งที่ถูกต้อง 

       

4.สามารถเกบ็อาหารที่เหลือไว้ทานมื้อต่อไปีี(ตู้
กับข้าวี, ตู้เย็น)ีได้อย่างถูกวิธ ี

       

5.สามารถท าความสะอาดโต๊ะกินข้าว        
4.4ีการท าความ
สะอาดภาชนะต่างๆ 

1.สามารถน าอาหารออกจากภาชนะลงถังขยะ
และน าไปท้ิง 

       

2.สามารถจดัเตรียมถ้วยจานที่จะล้างให้วางตาม
ขนาดีประเภท 

       

3.สามารถเตรยีมกะละมังีหรืออ่างีีใส่น้ าและ
น้ ายาล้างจานลงในปริมาณที่เหมาะสม 

       

4.สามารถล้างอุปกรณ์ที่เป็นน้ ามนัให้ทั่วทั้งข้าง
ในีข้างนอกีข้างบนีข้างล่างี 
อย่างระมัดระวัง 

       

5.สามารถล้างถ้วยีแก้วีจานีมีดีอย่าง
ระมัดระวัง 
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ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

2562 2563 2564 สรุปผลการ
ประเมิน ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

4.ทักษะการท างาน
บ้านี(Home Living 
Skills) 
(ต่อ) 

4.5ีท า/เปลี่ยน
เครื่องที่นอน 
 

1.สามารถดึง/รื้อผ้าปูท่ีนอนออก        
2.สามารถสวมปลอกหมอนได ้        
3.สามารถพับผ้าปูท่ีนอนได ้        
4.สามารถดึงผ้าปูที่นอนให้อยู่ในต าแหน่งที่
ถูกต้องได ้

       

5.สามารถดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงได ้        
4.6ีท าความสะอาด
และจัดห้อง 

1.สามารถจัดระเบยีบสิ่งของในหี้องให้ี อยู่ในท่ีี
เหมาะสม เีช่นจดัหนังสือวางบนช้ันี เกบ็อีุปกรณ์
ใส่ ลีิ้นชักเป็นต้น 

       

2.สามารถดูแลทีน่อน/ผ้าปูท่ีนอนได้ี อยา่ง
เหมาะสม 

       

3.สามารถปดัฝุ่นด้านบนีด้านหนา้ี เฟอร์นิเจอร ์        
4.สามารถกวาดหรือดดูฝุ่นบนพื้น บีนีพรม ใีต้
เตียง 

       

5.สามารถทำความสะอาดหนา้ตา่ง กีระจก        
6.สามารถตกแตี่งฝาผนังที่สะที้อน        
7..ความชอบ คีวามสนใจของตน (ีโปสเตอร์ี รูปี
เครื่องแขวน) 

       

8.สามารถเปิดีปดิีประตูีหน้าต่างได ้        
9.สามารถเปิดีปิดีไฟฟ้าีภายในห้องี ได ้        

5.ีทักษะการเข้าสังคมี
การท ากิจกรรม
นันทนาการี  
และการท างานอดเิรกี
(กิจกรรมยามว่าง)
(Socialization 
Recreation and 
Leisure Skills) 

5.1มารยาทในการ
รับประทานอาหาร
ร่วมกัน 
 

1.สามารถใช้ช้อนได้เหมาะสมในการี
รับประทานอาหารรว่มกีันได ้

       

2.สามารถใช้ชี้อนส้อมไดี้เหมาะสมในการ
รับประทานอาหารร่วมกันได ้

       

3.สามารถใช้ช้อนกลางไดเ้หมาะสมในการ
รับประทานอาหารร่วมกันได ้

       

4.สามารถตักอาหารีและเครืีอ่งดืม่ี สำหรับ
ตนเองในปริมาณที่เหมาะสมได ้

       

5.สามารถเทน้ าหรือเครื่องดื่มอื่นโดย ไีมห่กเลอะ
เทอะได ้

       

6.ี สามารถดแูลให้ความช่วยเหลือบคุคลอื่นในการส่งต่อ
อาหารี เช่นีซอสี ีีน้ าปลาีได ้

       

7.ีสามารถตกัข้าวของตนเองและผู้อื่นไดอ้ย่างถูกต้อง        
8.สามารถรับประทานอาหารโดยไม่ส่งเสียงดังี
ไม่คยุขณะรับประทานอาหารีที่ทำ ให้อาหารหก
หรีือกระเด็น รีับประทานในความเร็วที่เหมาะสม 

       

9.สามารถใช้กระดาษเชี็ดปากไดี้อย่างง่าย        
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ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

2562 2563 2564 สรุปผลการ
ประเมิน ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

5. ทักษะการเข้า
สังคมีการท า
กิจกรรม
นันทนาการี 
และการท างาน
อดิเรกี(กิจกรรม
ยามว่าง)
(Socialization 
Recreation and 
Leisure Skills) 

5.2ีการใช้เวลา
ว่างที่บ้าน 

1.สามารถตัดสินใจในการใช้เวลาว่างีของ
ตนเองได ้

       

2.สามารถใช้เวลากับตนเองในช่วงสั้นๆี ได ้        
3.สามารถเลือกรายการีหรือโปรแกรมีทีวีี
วิดีโอที่ชอบได ้

       

4.สามารถเล่นเกมในร่มได้ เีช่น ไีพีี่ โดมิโนี
ปิงปอง เีกมออนไลน์ี เป็นต้น 

       

5.สามารถเขา้ร่วมงานอดเิรกท่ีสนใจีหรือ
สรา้งสรรคไ์ด ้

       

6.สามารถหาข้อมูล/รู้จักแหล่งข้อมูลี วา่มี
กิจกรรมอะไรบา้ง 

       

7.สามารถรู้จกัรายการสีินค้าท่ีตี้องการี (เลือก
บัตรภาพขึ้นมาแปะบนประตฯูลฯ)ี 

       

6.ทักษะการมี
ส่วนร่วมในสังคม
และทักษะชีวิต
(Community 
Participation 
and Living 
Skills) 

6.1ีการซื้อของ 1.สามารถซื้อของในร้านขายของชำ ร่ ว ย ใกล้
บ้าน 

       

2.สามารถซื้อของในตลาด        
3.สามารถซื้อของในร้านสะดวกซือ้        
4.สามารถซื้อของในร้านสรรพสินค้า        
5.รูต้ำแหน่งของสิ่งของหรือีขอความช่วยเหลือ        
6.รูค้วามแตกตา่งระหวา่งการบรกิารี ด้วย
ตนเองและการซือ้ของแบบอ่ืนี แสดงพฤติกรรม
และจ่ายเงินได้อยา่งี เหมาะสมีี 

       

7ซื้อของใช้ประจำีเช่นีของใช้ในบ้านีมีการ
เปรียบเทยีบราคาสิ่งที่ซื้อ เีป็นต้น 

       

8.ซื้อของใช้ส่วนตวัี เช่นี เสื้อผ้าีมีการตรวจสอบขนาด        
6.2ีการ
รับประทาน
อาหารนอกบ้าน 

1.ความแตกต่างระหว่างร้านอาหาร/ีภตัตาคาร
บริการด้วยตนเองและมีบริกรีใหบ้ริการ 

       

2.สั่งอาหารจากเมนูโดยเลือกอาหารที่ีชอบและ
สามารถจ่ายได ้

       

3.สามารถจ่ายได้โดยการตรวจสอบีราคา        
4.เลือกอาหารและเครืีอ่งดืม่ีน าถาดีและี
ช้อนส้อมี เป็นต้นีท่ีจำ เป็นในร้านท่ี บีริการด้วย
ตนเอง 

       

 ผลรวมจ านวนความสามารถ(ข้อ)        
 

     ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 

   (................................................................) 
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2. กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการด ารงชีวิต (Functional Academic Skills) 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

2562 2563 2564 สรุปผลการ
ประเมิน ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

1.การสื่อสารี
(Communication 
Skills) 

1.1การพูดและ
การสื่อสาร 

1.สามารถพูดหรือสื่อสารด้วยวิธีอ่ืนเพื่อแสดง
การตอบรับหรือการปฏิเสธได ้

       

2.สามารถแสดงความต้องการพื้นฐานีเช่นีหิว
ข้าวกระหายน้ าีต้องการเข้าห้องน้ าีเป็นต้นี
โดยใช้ท่าทางีเสียงีหรือภาษาง่ายๆีและสื่อ
ต่างีๆีได ้

       

3.สามารถสื่อสารด้วยเครื่องมือสื่อสาร
ทางเลือกีเช่นีสื่อสารด้วยรูปภาพีกระดาน
สื่อสารีหนังสืออิเลคทรอนิกส์ีโปรแกรมการ
สื่อสารีแอพลิเกชันการสื่อสารีเปน็ต้น 

       

2.การอ่านี 
(Reading Skills) 

2.1การอ่านใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.สามารถอ่านค า/กลุม่ค าที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ใกล้ชิดได้ีเช่นีพ่อีแม่ีพ่ีน้องีเป็นต้น 

       

2.สามารถอ่านช่ือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันี
เช่นีจานีช้อนีโต๊ะีเป็นต้น 

       

3.สามารถอ่านป้ายที่มีภาพ/สญัลกัษณ์ีค าหรือ
กลุ่มค าในชีวิตประจ าวันีเช่นีอันตรายีทางเข้าี
ทางออกีทางหนีไฟีป้ายห้องน้ าหญิงีป้าย
ห้องน้ าชายีป้ายบอกสินค้าีป้ายหา้มเข้าีป้าย
บอกทาง ป้ายห้ามเข้าีป้ายบอกสถานท่ีบริการ
ต่างๆีเป็นต้น 

       

4.สามารถอ่านและบอกความหมายป้ายที่มี
ภาพ/สญัลักษณ์ีค าหรือกลุ่มค าใน
ชีวิตประจ าวันีเช่นีอันตรายีทางเข้าีทางออกี
ทางหนีไฟีป้ายห้องน้ าหญิงีป้ายหอ้งน้ าชายี
ป้ายบอกสินค้าีป้ายห้ามเข้าีป้ายบอกทางีป้าย
ห้ามเข้าีป้ายบอกสถานท่ีบริการตา่งีๆีเป็นต้น 

       

5.สามารถอ่านและบอกความหมายป้ายที่มีภาพ/
สัญลักษณ์ีบนเครื่องใช้ไฟฟ้าีเช่นีส่วนประกอบของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าีวธิีการใช้ข้อควรระวังีใบรับประกัน
สินค้าีเป็นต้น 

       

6.สามารถอ่านตารางเรียนตารางนัดหมายได้        
7.อ่านค าแนะน าทีต่้องใช้ในชีวิตประจ าวันีเช่นี
เปิดีปิดีผลักีดึงีเลื่อน 
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ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

2562 2563 2564 สรุปผลการ
ประเมิน ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

3.การเขียน 
(Writing Skills) 

3.1การเขียนใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.สามารถเขยีนหรือพิมพ์ช่ือของตนเอง        
2.สามารถเขยีนหรือพิมพ์ท่ีอยู่ของตนเอง        
3.สามารถเขยีนหรือพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของตนเอง
และบุคคลในครอบครัวได ้

       

4.สามารถเขยีนหรือพิมพ์ช่ือของบุคคลใน
ครอบครัวได ้

       

5.สามารถเขยีนตารางนัดหมายของตนเองได้        
6.สามารถเขยีนข้อมูลลงในแบบฟอร์มเอกสารต่างี
ๆีได้ีเช่นีแบบค าร้องีเขียนการ์ดอวยพรีบัญชี
รับ-จ่ายของตนเองแบบฝาก-ถอนเงินีเป็นต้น 

       

ี7.สามารถเขียนเพื่อบอกความตอ้งการแสดงการ
ร้องขอีแสดงความรูส้ึกได ้

       

4.การคิดค านวณ
(Arithmetic 
Skills) 

4.1ีการบอก
ค่าตัวเลขและ
จ านวน 

1.สามารถบอกค่าตัวเลขีที่ระบุในอุปกรณ์/ของใช้
ต่างีๆีในชีวิตประจาวันเช่นีเครื่องช่ังน้าหนักี
เครื่องช่ังผักผลไม้ีป้ายบอกราคาีป้ายบอกวันท่ี
ผลิตีป้ายบอกวันหมดอายุีเป็นตน้ 

       

2.สามารถหยิบของตามจ านวนทีต่นเองี 
ต้องการี 

       

3.สามารถบอกและเข้าใจการเรียงล าดับในการ
หยิบจับหรือจดัสิ่งของไว้ตามล าดบัีจากน้อยไปหา
มากีจากมากไปหาน้อยได้ีเช่นีหยิบนมกล่องที่ี๒ี
, เอาหนังสือไปวางช้ันท่ีี๓ีเป็นตน้ 

       

4..ีสามารถเปรียบเทียบปรมิาณหรือน้ าหนักสิ่งของที่
ก าหนดใหโ้ดยใช้อุปกรณไ์ด้ เีช่นีน้อยกว่า, เท่ากับ, มากกว่าี
เป็นตน้ 

       

5.สามารถเปรียบเทียบปรมิาณหรอืน้ าหนักสิ่งของ
ที่ระบุในผลิตภณัฑ์ที่ใช้ีในชีวิตประจาวันีเช่นี
น้อยกว่า, เท่ากับ, มากกว่าีเป็นตน้ 

       

4.2ีการใช้
จ่ายเงิน 

1.สามารถซื้อของด้วยเงินเหรียญหรือธนบัตรและ
ตรวจสอบเงินทอนได ้

       

2.สามารถใช้เงินท่ีมีค่าใกลเ้คียงกบัสิ่งของที่ซื้อ        
3.สามารถเปรียบเทียบราคาสินคา้ก่อนซื้อสินค้า        
4.สามารถจ่ายค่าซื้อสินค้าท่ีต้องการด้วยจ านวน
เงินท่ีถูกต้องได ้

       

5.สามารถเกบ็เงินเพื่อใช้ในสิ่งที่ต้องการีโดยการ
หยอดกระปุกออมสินหรือฝากธนาคาร 
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ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

2562 2563 2564 สรุปผลการ
ประเมิน ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

4.การคิดค านวณ
(Arithmetic 
Skills) 

4.2ีการใช้
จ่ายเงิน(ต่อ) 

6.สามารถรู้จักเก็บรักษาเงินไม่ใหสู้ญหาย        
7.สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้        

5.ความคิดรวบ
ยอดและการ
แก้ปัญหาี
(Concept and 
Problem 
Solving) 

5.1ีวันและเวลา 1.สามารถรู้จักวันท่ีต้องมาเรียนและวันหยดุได ้        
2.สามารถปฏิบัติกิจวตัรหรือกิจกรรมที่มีการ
ก าหนดนัดหมายไวไ้ด ้

       

3.สามารถปฏิบัติกิจวตัรหรือกิจกรรมีตาม
ตารางเวลาของแต่ละวันได ้

       

5.2ีการวางแผน
การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

1.สามารถบอกเหตุการณ์ที่สมัพันธ์กับวันและ
เวลา 

       

2.สามารถวางแผนีงานีกิจกรรมีล่วงหน้าได ้        
3.สามารถวางแผนการปฏบิัติกิจวตัรประจ าวัน 
เช่นีการตั้งนาฬิกาปลุกีนาฬิกาบอกเวลาี
นาฬิกาจับเวลา 

       

5.3ีสถานที่ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.สามารถบอกสถานท่ีที่ตนเองอยูไ่ด้        
2.สามารถค้นหาช่ือถนนและเลขท่ีบ้านตาม
ข้อมูลที่ก าหนดได ้

       

3.สามารถรู้ที่ตั้งและบทบาทหน้าที่ของบริการ
ต่างีๆีในชุมชนีและสามารถใช้บริการจาก
สถานท่ีต่างีๆีได้ีเช่นีร้านค้าีท่ีทาการี
ไปรษณีย์ีธนาคารีห้องสมุดีตลาดีสานักงานี
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลีเป็นต้น 

       

4.สามารถใช้สถานท่ีบริการตา่งีๆีในชุมชนได้ี
เช่นีร้านค้าีท่ีทาการีไปรษณีย์ีธนาคารี
ห้องสมุดีตลาดีสานักงานีเทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลีเป็นต้น 

       

 ผลรวมจ านวนความสามารถ(ข้อ)        
 

 

 

 

 

    ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 

   (................................................................) 
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3. กลุม่ทักษะสว่นบุคคลและสังคม (Personal and Social Skills) 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

2562 2563 2564 สรุปผลการ
ประเมิน ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

1.ีการจัดการ
และการควบคุม
ตนเองี(Self-
determination 
Skills) 

1.1 การรู้จัก
ตนเอง 

1.สามารถบอกสิ่งที่ตนเองชอบได้ีเช่นีสีี
อาหารีกีฬาีสถานท่ีีสตัว์ีเป็นต้นสามารถบอก
สิ่งที่ตนเองชอบได้ีเช่นีสีีอาหารีกีฬาีสถานท่ีี
สัตว์ีเป็นต้น 

       

2.สามารถบอกอารมณ์ของตนเองได้ี 
เช่นีดีใจีเสียใจีโกรธีเป็นต้น 

       

3.สามารถบอกช่ือของตนเองได ้        
4.สามารถบอกอายุีวันเดือนปีเกดิของตนเองได้        

1.2ีความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

ี1.สามารถบอกความดีที่ตนเองกระท าได้เช่นี
ความดีที่กระท าต่อีครอบครัวีห้องเรียนี
สถานศึกษาีชุมชนีสังคม 

       

2.สามารถบอกความซื่อสตัย์ที่ตนเองกระท าได้
เช่นไม่ลักขโมยไม่พูดโกหกเป็นต้น 

       

3.สามารถบอกความเสยีสละที่ตนเองกระท าได้ี
เช่นีแบ่งขนมหรือของเล่นให้คนอ่ืนีเป็นต้น 

       

1.3ีการเห็น
คุณค่าในตนเอง 

1.บอกความสามารถของตนเองได้ี โดยมีการ
ตระหนักียอมรับีและเห็นคณุค่าในตนเอง 

       

1.4ีรู้จักสิทธิี
หน้าที่และ
บทบาทตนเอง 

1.รู้จักสิทธิีหน้าที่ีบทบาทของตนเองีและมีความ
รับผิดชอบในการกระท าตามบทบาทหน้าที่ของตนเองที่
มีต่อครอบครัวีห้องเรียนี เช่นีการยืนตรงเคารพธงชาติ  ี
ปฏิบัติตามกฎกติกาของห้องเรียนี ช่วยงานบ้านี  

เป็นต้น 

       

2.รู้จักสิทธิ หีน้าที่ บีทบาทของตนเองีและมีความรับผิดชอบในการ
กระท าตามบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชนีและสังคมีเช่นีไม่
ท าลายทรัพย์สินของชุมชนี เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนตามโอกาสที่
เหมาะสมีเป็นต้น 

       

1.5 สร้างและ
รักษาปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน 

1.สามารถใช้ภาษาีท่าทางีการตอบสนองต่อ
การมีปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่นีตามประเพณีี
วัฒนธรรมและมารยาททางสังคมีเช่นีการยิ้มี
การไหว้ีการทักทายีและการรักษาปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่นีเช่นีรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราีรู้จัก
สังเกตพฤติกรรมของเพื่อนีปรับตนเองีเพื่อ
สร้างปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ีีเปน็ต้น 
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ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

2562 2563 2564 สรุปผลการ
ประเมิน ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

2.การมีส่วนร่วม
ทางสังคมี
(Community 
Participation 
and Living 
Skills) 

2.1การเข้าคิว 1.รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิวเพื่อรับ
บริการในห้องเรยีนีสถานศึกษาีชุมชนี
และสังคมีเช่นีการรับของีการส่งงานีการ
รับอาหารและสิ่งของต่างๆการซื้อสินค้า
หรือรับบริการการช าระค่าสินค้าีการเข้าคิว
รับบริการโรงพยาบาลีห้างสรรพสนิค้าหรือ
เล่นของเล่นสาธารณะ   

       

2.2ีการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

1.รู้จักช่วยเหลือครอบครัวีชุมชนและสังคมี
เช่นีกวาดบ้านีถูบ้านีล้างจานีกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้านีบริจาคสิ่งของเมื่อเกิดภัย
พิบัติต่างๆี 

       

3.ีการเดินทางใน
ชุมชน
(Community 
Mobility Skills) 

3.1 สถานที่ต่างๆใน
ชุมชน 

1.ีรู้จักสถานท่ีต่างๆีในชุมชนีเช่นโรงเรียนี
โรงพยาบาลีหา้งสรรพสินค้าีตลาดีและ
สถานท่ีราชการอื่นๆีเป็นต้น 

       

3.2ีสัญลักษณ์และ
สัญญาณจราจร 

1.ีรู้จักและเข้าใจสัญลักษณ์และปฏิบัติตาม
สัญญาณจราจรได้อย่างถูกต้อง 

       

3.3ีการเดินทางไป
สถานที่ต่างีๆีใน
ชุมชน 

1.ีรู้จักต าแหน่งที่ตั้งีเส้นทางทีต่่างๆีใน
ชุมชนีเช่นีโรงเรียนีวัดีโรงพยาบาลี
เป็นต้นีและใช้เคร่ืองมือช่วยในการ
เดินทางีเชน่ีโทรศัพท์ีการถามทางปา้ยี
สัญลักษณ์ตา่งีๆี 

       

3.4 การโดยสารรถ
ประจ าทาง 

1.ีสามารถเลือกใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทางีรู้จักจุดขึ้นรถี 
การช าระเงินีวิธีโดยสารรถเพื่อให้ไปถึง
จุดหมายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

       

4.ีการปรับตัวใน
สังคมและการใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
(Socialization 
and Leisure 
Skills) 

4.1ีศาสนาี
วัฒนธรรมและ
ประเพณีีต่างๆใน
ชุมชน 

1.ีการรูจ้ักและสามารถปรบัตัวและ
สามารถปฏิบัตติามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ
และศาสนาต่างๆในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

       

2.ีสามารถเข้าร่วมและปฏิบตัิตามประเพณี
วัฒนธรรมที่ชุมชนปฏิบัตไิด้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

       

4.2ีการแต่งกายเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามประเพณีของ
ชุมชน 

1.ีสามารถเลือกแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆตามประเพณีของชุมชนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมเช่นีการแต่งกายไป
งานมงคลสมรสีการแต่งกายเขา้รว่ม
พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆี 
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ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

2562 2563 2564 สรุปผลการ
ประเมิน ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

4.ีการปรับตัวใน
สังคมและการใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
(Socialization and 
Leisure Skills)(ต่อ) 

4.3ีการเล่นและร่วม
กิจกรรมกับผู้อ่ืน 

1.สามารถเล่นและร่วมกิจกรรมกบัผู้อื่น
ได้ีเช่นีการแข่งกีฬาีการรดน้ าด าหัวี
การก่อเจดีย์ทรายีการท าบญุตักบาตรี
การช่วยงานบุญีเป็นต้น 

       

4.4ีปฏิบัติตามมารยาท
ทางสังคมกับบุคคลอื่น
ตามโอกาสและกาลเทศะ 

1.ีสามารถปฏบิัติตามมารยาททางสังคม
กับบุคคลอื่นตามโอกาสและกาลเทศะได้ี
เช่นีการไหว้ีการเดินผ่านผู้ใหญ่ีการนั่งี
การยืนีเป็นต้น 

       

4.5ีการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของสังคมและ
กฎหมายเบื้องต้นใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.ีสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสงัคมและ
กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันีเช่นีการห้าม
สูบบุหรี่ีห้ามส่งเสียงดังีทิ้งขยะให้ถกูที่ีการร่วม
รักษาสาธารณะประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมีการแจ้งเกิดีการแจ้งตายีการ
ย้ายทีอ่ยู่ี การท าบัตรประชาชนีกฎจราจรีเป็น
ต้น 

       

4.6ีการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม 

1.ีรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมีเช่นีการอ่านหนังสือี
การออกก าลังกายีการดูภาพยนตร์ี
กิจกรรมจติอาสาต่างๆีการปลูกตน้ไม้ี
เก็บขยะีท าความสะอาดทีส่าธารณะีเป็น
ต้น 

       

 ผลรวมจ านวนความสามารถ(ข้อ)        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 

   (................................................................) 
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4. กลุ่มทักษะการท างานและอาชีพ (Vocational Skills) 

ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

2562 2563 2564 สรุปผลการ
ประเมิน ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

1.ีเรยีนรู้เรื่องอาชีพ
(Career Education 
Skills) 

1.1ีอาชีพหลากหลายใน
ชุมชนีเช่นีเกษตรกรรมีคหก
รรมีอุตสาหกรรมีพาณิช
กรรมีความคิดสร้างสรรค์ี
และบรหิารจดัการีและการ
บริการ 

1ีรู้และเข้าใจการประกอบอาชีพที่
หลากหลายีในชุมชนตนเอง 

       

1.2ีพ้ืนฐานงานอาชีพท่ี
หลากหลายตามความสนใจ 

1.ีบอก/อธิบายีอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
อาชีพ 

       

1.3ีการใช้อุปกรณ/์เครื่องมือ
เบื้องต้นีในการท างานอาชีพ 

1.ีใช้อุปกรณ์ในการท างาน        
2.ีจัดเก็บอุปกรณ์ในการท างาน        
3.ีบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการท างาน        

1.4กระบวนการ/ขั้นตอนใน
การท าทักษะอาชีพท่ีสนใจีี 

1.ีปฏิบัตติามกระบวนการ/ขั้นตอนี
ในงานอาชีพ 

       

1..5 กีารวางแผนการท างานร่วมกัน
ระหว่างีนักเรียนีผูป้กครองีครูี
และสถานประกอบการ 

1.ีวางแผนการท างานร่วมกับ
ผู้ปกครองและผู้ที่เกีย่วข้อง 

       

1.6กีารเตรียมตวัเขา้สูส่ถาน
ประกอบการ 

1.ีปฏิบัตตินพร้อมเข้าสูส่ถาน
ประกอบการีเช่นีท างานให้เสร็จตรง
ตามจ านวนที่ก าหนดหรือเวลาที่
ก าหนด 

       

1.7กีารฝึกปฏิบัติงานอาชีพใน
สถานประกอบการ 

1.ีปฏิบัติงานอาชีพในสถาน
ประกอบการได ้

       

2.ีการเรียนรูเ้รื่อง
การท างานี(Work 
Education Skills) 

2.1ีการเตรียมตัวการสมัคร
งาน 
 

1.เตรียมเอกสารประกอบการสมคัร
งาน 

       

2.ีกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมคัร
งาน 

       

3.ียื่นเอกสารประกอบการสมัครงาน        
4.ีเข้ารับการสมัภาษณ์งาน        
5.ีแต่งกายได้เหมาะสมกับการสมคัร
งาน 

       

2.2ีการปฏิบตัิตนท่ีเหมาะสม
ในการท างานร่วมกับผู้อื่นีเช่นี
เคารพเจา้นายีสวสัดีทักทาย
เจ้านายและเพื่อนร่วมงานีไม่
ส่งเสียงดัง 

1.ีปฏิบัตตินถูกกาลเทศะีกับเพ่ือน
ร่วมงานีหรือผู้ที่เกีย่วข้อง 

       

2.ีจัดการอารมณ์ของตนเองได้อยา่ง
เหมาะสมีเช่นีอารมณ์โกรธี
ความเครยีดีเป็นต้น 
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ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

2562 2563 2564 สรุปผลการ
ประเมิน ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

2.ีการเรียนรูเ้รื่อง
การท างานี(Work 
Education Skills) 

2.3 การปฏิบตัิตนในการ
การแต่งกายให้เหมาะสมกับ
สถานประกอบการ 

1.ีเลือกและใช้เครื่องแต่งกายอยา่ง
เหมาะสมกับการทางานในสถาน
ประกอบการ 

       

2.4ีการปฏิบตัิตนตาม
กฎระเบียบของสถาน
ประกอบการีเช่นีการลง
เวลาท างานีการลางานีเป็น
ต้น 

1.ีปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่สถาน
ประกอบการก าหนด 

       

2.ีลงเวลา/สแกนลายนิ้วมือ/ตอกบัตรี
มาและกลับ 

       

3.ีปฏิบัตติามกฎเกณฑ์การขาด/ลางาน
ได้ถูกต้องตามระเบียบ 

       

2.5 การปฏิบตัิตนให้มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายในสถาน
ประกอบการ 

1.ีปฏิบัติงานทีไ่ด้รับมอบหมายใน
สถานประกอบการด้วยความรับผดิชอบ 

       

2.6ีการปฏิบตัิงานตาม
ขั้นตอนในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนในหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเป็น
ระเบียบ 

       

2.7 การจัดเก็บีตรวจสอบ
หลังการปฏิบตัิงาน 

1.ีจัดเก็บอุปกรณ/์เครื่องมือหลังการใช้
งาน 

       

2.ีตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการ
ปฏิบัติงาน 

       

3.ีการวางแผนการ
ใช้เงินี(Financial 
Planning and 
Management 
Skills) 

3.1ีการวางแผนการใช้เงิน 1.ีสามารถบอกรายได้หรืองบประมาณ
ของตนเอง 

       

2.ีสามารถวางแผนการใช้เงินรายวัน        
3.ีสามารถวางแผนการใช้เงินราย
สัปดาห ์

       

4.ีสามารถวางแผนการใช้เงินรายเดือน        
3.2ีการบันทึกค่าใช้จ่าย
ครัวเรือน 

1.บันทึกรายรับรายจ่ายีรายวันีราย
สัปดาห์และรายเดือน 

       

3.3ีการออมเงิน 1.ออมเงินโดยหยอดกระปุกออมสนิ        
2.ีออมเงินโดยการฝากธนาคาร        

3.4ีการกู้ยืมเงินเพื่อการ
ลงทุน 

1.ีกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ตาม
ขั้นตอน 

       

4.ีสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการ
ท างานี(Health 
and Safety Skills) 

4.1ีการแต่งกายเพื่อความ
ปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
เช่นีสวมหมวกนิรภัยีสวม
ถุงมือีสวมรองเท้าีเป็นต้น 

1.ีเลือกและแต่งกายไดเ้หมาะสมเพื่อ
ความปลอดภัยขณะปฏิบตัิงาน 
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ทักษะ ทักษะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

2562 2563 2564 สรุปผลการ
ประเมิน ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

ภาคเรียนที่1 

ภาคเรียนที่2 

4.ีสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการ
ท างานี(Health 
and Safety Skills) 

4.2ีการดูแลสุขภาพตนเอง
ขณะปฏิบตัิงานีเช่นีสวมผ้า
ปิดจมูกีสวมหน้ากากเป็นต้น 

1.ีปฏิบัตตินในการดูแลสุขภาพ
ตนเองขณะปฏิบัติงาน 

       

4.3 การใช้เครื่องมือให้ถูกวิธีี
เหมาะสมและปลอดภยั 

1.ีใช้เครื่องมือได้ถูกวิธีีเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

       

2.ีใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย        
4.4 การสันทนาการกับเพื่อน
ร่วมงานเช่นีการรับประทาน
อาหารร่วมกันีสังสรรค์กับ
เพื่อนร่วมงานีรับผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายร่วมกันในการท า
กิจกรรมกลุ่มีเป็นต้น 

1.ีปฏิบัติตนให้มีสัมพนัธภาพทีด่ี
กับเพื่อนร่วมงาน 

       

5.1การวางแผนการเดินทาง
เช่นีการเดินทางถึงที่ท างานี
การขึ้นรถตามตารางการเดิน
รถีเป็นต้น 

1. ระบุเวลาีสถานที่ีและพาหนะ
ในการเดินทางจากบา้นไปที่ 

       

5.2ีการเลือกบริการขนส่ง
สาธารณะหรือส่วนบุคคลใน
การไปท างานได้อย่าง
เหมาะสม 

1. เลือกใช้บริการการขนส่งในการ
เดินทางไปท างาน 

       

5.3ีความปลอดภัยในการ
เดินทางีเช่นีสวมหมวก
กันน็อคคาดเข็มขัดนริภยัีการ
ข้ามถนนบนทางม้าลายีหรือ
สะพานลอยีเป็นต้น 

1.ปฏิบตัิตนตามกฎเกณฑ์การใช้รถี
การใช้ถนนีในการเดินทางได้ถูกตอ้ง 

       

 ผลรวมจ านวนความสามารถ(ข้อ)        
 

 

 

 

    ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 

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

 


