
 
 



ค ำน ำ 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๒ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรปรับหลักสูตรส ำหรับนักเรียนที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (ฉบับทดลอง) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต ๒ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม เนื่องจำกมีนักเรียนที่มี
ควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้สูงขึ้น ส่งผลให้ครูที่จัดกำรเรียนกำรสอนไม่สำมำรถพัฒนำนักเรียนตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ ในระดับชั้นได้ จ ำเป็นต้องมีกำรปรับหลักสูตรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

ในกำรจัดท ำแนวทำงกำรปรับหลักสูตรส ำหรับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (ฉบับทดลอง) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ เป็นกำรวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ โดยเชิญครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยและคณิตศำสตร์  
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๒ ร่วมจัดท ำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญำ มีควำมสุข  มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อ และ
ประกอบอำชีพ  โดยมุ่งหวังให้มีควำมสมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำ อีกทั้งมีควำมรู้และทักษะ  
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิต และมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกลเพื่อกำรแข่งขันในยุคปัจจุบัน   
 ดังนั้นแนวทำงกำรกำรปรับหลักสูตรส ำหรับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (ฉบับทดลอง) 
หลักสูตรสถำนศึกษำพุทธศักรำช ๒๕๖๐ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช   ๒๕๕๑ 
ประกอบด้วยสำระส ำคัญของหลักสูตรแกนกลำง  สำระควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น  และสำระส ำคัญ 
ที่สถำนศึกษำพัฒนำเพิ่มเติม  โดยจัดเป็นสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำพ้ืนฐำนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 
และสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำเพ่ิมเติม  จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยปีในระดับประถมศึกษำ เป็นรำยภำค  
และก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช   ๒๕๕๑    
   ขอขอบคุณคณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำทุกฝ่ำย  ที่ท ำให้กำรจัดท ำแนว
ทำงกำรกำรปรับหลักสูตรส ำหรับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (ฉบับทดลอง) หลักสูตรสถำนศึกษำ
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ส ำเร็จได้ด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมรู้ทั่วไปส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (Children with Learning 
Disabilities) 
       เมื่อกล่าวถึงค าว่า “การศึกษาพิเศษ” ความคิด ความเข้าใจของบุคคลต่าง ๆ ทั้ง ใน 
วงการศึกษาหรือนอกวงการศึกษาจะมีความเข้าใจต่างกันไปหลายอย่าง ส าหรับผู้ที่เพ่ิงเข้ามาใน 
วงการศึกษาและยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องราวของการสอนนัก อาจคิดว่า การศึกษาพิเศษก็คือการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการเท่านั้น เช่น เด็กหูหนวก เด็กหูตึง เด็กปัญญาอ่อน เด็กตาบอด เด็กใบ้ เป็นต้น ซึ่งเด็ก
เหล่านี้ไม่สามารถเรียนได้ดีหรือเรียนไม่ได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป บางคนอาจคิดว่า การศึกษาพิเศษ คือ 
การศึกษาที่ครูต้องเอาใจใส่ดูแล   เด็กพิการขั้นรุนแรงให้สามารถอยู่รอดในสังคมได้เหมือนคนทั่วไป
หรือใกล้เคียงกับเด็กปกติ ความเข้าใจเช่นนี้ถูกต้องแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด การศึกษาพิเศษมีมิติที่เราต้อง
เข้าไปเกี่ยวข้องอีกมากอย่างที่เราคาดไม่ถึง 
 แท้จริงแล้ว การศึกษาพิเศษ มีความหมายกว้างกว่าความคิดความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ที่
เข้าใจกัน แน่นอนที่สุด การศึกษาพิเศษ เป็นเรื่องของการให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กที่มี         
ความพิการรุนแรง หรือเด็กท่ีมีความบกพร่องบางอย่างจนเกิดอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิต  
โดยนัยแห่งศาสตร์ ที่ก าลังได้รับการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาของโลกปัจจุบันนี้ 
การศึกษาพิเศษ กล่าวถึง เรื่องราวของการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแตกต่างไปจาก  
เด็กปกติทั่วไป การศึกษาพิเศษ  กล่าวถึงสมรรถภาพและบุคลิกภาพของครูที่จะออกไปปฏิบัติงานกับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษไว้อย่างรัดกุม การศึกษาพิเศษยังกล่าวถึงรูปแบบ ลักษณะและ
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท
ไว้   ในปัจจุบันเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ถูกแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 

1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น 
3. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
4. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 
5. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
6. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
7. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
8. เด็กออทิสติก 
9. เด็กพิการซ้อน  



 ๒ 

 เมื่อพูดถึง “เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ LD” บางท่านอาจเข้าใจว่าเป็นเด็กที่
อยู่ ในกลุ่มบุคคลพิการ ที่ไม่สามารถเรียนได้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเด็กปกติ  ต้องได้รับ
การดูแลเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา แต่จริงอยู่ที่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็น 1 ใน 9 กลุ่มเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ แต่ความเป็นจริงแล้วเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  นั้นสามารถปรับ 
บ าบัดให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างใกล้เคียงเด็กปกติได้ถึงจะไม่สมบูรณ์ก็ตาม ซึ่งเด็กเหล่านี้ก็สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองให้ด ารงชีวิตได้อย่างเด็กปกติในสังคม แต่ทางด้านนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้มองไป
ที่ภาวะที่เด็กมีความบกพร่องในการเรียนรู้ ซึ่งมีผลมาจากความผิดปกติของการท างานของสมอง ที่ท าให้เด็ก
ไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ทั้ง ๆ ที่เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นปัญญาอ่อน ไม่ได้มีความพิการ และไม่ได้เป็น
เด็กที่อยู่ในวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะด้อยโอกาสในการเรียนรู้แต่อย่างใด  โดยส่วนใหญ่จะเป็น
เด็กที่มีสติปัญญาปกติหรือบางคนอาจฉลาดกว่าปกติด้วยซ้ าไป  แต่เพราะความผิดปกติในการท างานของ
สมอง ท าให้ความสามารถในการรับรู้ การเรียบเรียง การแปลความข้อมูลที่ได้รับ และการประมวลผลข้อมูล
เพื่อส่งออกหรือโต้ตอบของเขาเสียไป จึงแสดงออกมาให้เห็นเป็นความบกพร่องของความสามารถด้าน
ภาษา ซึ่งอาจเป็นด้านการพูดการสื่อสาร(Aphasia) และ/หรือด้านการอ่าน (Dyslexsia) และ/หรือ  
ด้านการเขียน  (Dysgraphia)   รวมถึงมีปัญหาในการคิดค านวณทาง คณิตศาสตร์ (Mathematics 
disorder) และการสับสนในเรื่องทิศทาง (Directions disorder) 
 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  หรือเรียกย่อๆ ว่า L.D. (Learning 
Disability) มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ได้แก่ 
 ครูอิงแชงค์  (Cruickshank, 1972) ได้ให้ค าจ ากัดความของเด็กที่มีความบกพร่อง        
ทางการเรียนรู้ว่า “เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  เป็นเด็กที่พูดติดอ่าง เป็นเด็กที่ไม่เข้าใจ
รูปทรงเรขาคณิต แม้จะเรียนอยู่ในชั้นมัธยมแล้วก็ตาม แต่เด็กก็พอเรียนหนังสือได้และเรี ยนได้ดีด้วย 
ผู้ปกครองและจิตแพทย์มักบอกว่า เด็กเหล่านนี้มีความเก็บกดทางอารมณ์ ผู้ปกครองรายงานว่า     
เด็กเหล่านี้ชอบกัดเล็บ กินอาหารเลอะเทอะ ห้องนอนสกปรกไม่เป็นระเบียบ ไม่ชอบอาบน้ า ไม่ค่อย
แปรงฟัน ครูรายงานว่า เด็กไม่ค่อยฟังครูสอน ก้าวร้าว บางคนไว้ผมยาว  และชอบหนีจากหอพักใน
มหาวิทยาลัยไปค้างคืนข้างนอกกับแฟนสาว ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการที่เขาเป็น เด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้กระมัง” 
 รัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกาก าหนดไว้ไนกฎหมายการศึกษาพิเศษ PL 94 – 142 ที่ว่า
การด้อยความสามารถในการเรียนรู้  หมายถึง ความผิดปกติอย่างหนึ่งหรือมากกว่าเกี่ยวกับ
กระบวนการทางจิตวิทยา ความผิดปกตินี้เกี่ยวข้องกับความเข้าใจทางภาษา หรือการใช้ภาษา การพูด
หรือการเขียน ซึ่งอาจแสดงออกมาให้เห็น ได้แก่ บกพร่องทางการฟัง การคิด การพูด การอ่าน         
การเขียน การสะกดค าหรือการค านวณทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึงสภาพความบกพร่องอ่ืน ๆ ด้วย คือ 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ บาดเจ็บทางสมอง สมองท าหน้าที่ไม่สมบูรณ์  แต่ไม่รวมถึงเด็กท่ีมีความ
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บกพร่องทางการเรียนรู้ อันเนื่องมาจากการเห็น การฟัง การเคลื่อนไหวบกพร่อง มีความแปรปรวน
ทางอารมณ์ ด้อยทางสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ 
 ส านักงานการศึกษาของสหรัฐ (U.S. office of Education) ได้ให้ค านิยามของค าว่า 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่า 
 “ความบกพร่องทางการเรียนรู้” หมายถึง ความผิดปกติของกระบวนการทางจิตวิทยา 
(Psychological Process) อย่างหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษา การพูด 
หรือการเขียน ท าให้บุคคลที่มีความผิดปกติดังกล่าวด้อยความสามารถในการฟัง การคิด การอ่าน  
การเขียน หรือการค านวณทางคณิตศาสตร์ ค านี้มีความหมายรวมไปถึงความบกพร่องทางการรับรู้ 
การได้รับบาดเจ็บทางสมอง ความบกพร่องในการฟังและพูด (Aphasia) ความบกพร่องทางการอ่าน 
(Dyslexia) แต่ไม่คอบคุมไปถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อันเนื่องมาจากความบกพร่อง 
ทางสายตา ความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางร่างกาย ความบกพร่องทางสติปัญญา 
การด้อยโอกาสทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 กระบวนการทางจิตวิทยา (Psychological Process) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร โดยน ามารวมกับเป็นหมวดหมู่ หรือโดยการจ าแนกประเภทการเก็บสะสมไว้  และ  
การเรียกออกมาใช้เมื่อเวลาต้องการปัญหาในการเรียนรู้ของเด็กประเภทนี้ มีสาเหตุมาจากความ
บกพร่องของระบบประสาท ท าให้พัฒนาการทางสมองไม่ด าเนินไปอย่างราบรื่น ท าให้เด็กเกิดปัญหา
ในการฟัง การใช้สายตา การสัมผัส ผลที่ตามมาก็คือ เด็กด้อยความสามารถในด้านความจ า การใช้
สมาธิในการจ าแนก การสังเคราะห์สิ่งต่าง ๆ การสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
การแก้ปัญหา การสนองตอบด้วยการพูด และการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
 The America Association for Children and Adults with Learning Disabilities 
(ACLD) ให้ค าจ ากัดความของปัญหาทางการเรียนรู้ว่า Specific Learning Disabilities คือ ภาวะ
รุนแรงจากการทางนของระบบประสาทที่ถูกรบกวนในเรื่องของพัฒนาการ การประมวลข้อมูล และ/ 
หรือการแสดงออกทางภาษา และ/ หรือความสามารถที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษา ปัญหาการเรียนรู้เฉพาะ
ทางนี้และจากภาวะความพิการที่อาจปรากฏขึ้นได้ในเด็กที่มีสติปัญญาสูงและมีระบบประสาท
ตลอดจนระบบกลไกลที่เหมาะทั้งยังมีโอกาสทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม ภาวะนี้เปลี่ยนแปลงไปตาม
การแสดงออกและระดับความรุนแรง ภาวะเหล่านี้ถ้ายังคงด าเนินไปจนตลอดชีวิตจะส่งผลต่อความ
นับถือตนเอง การศึกษา อาชีพ สังคม และ / หรือกิจกรรม  ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 คณ ะกรรมการร่วมแห่ งชาติ ว่ าด้ วยปัญ หาทางการเรียนรู้  (The National Joint 
Committee on Learning Disabilities - NJCLD) ซึ่งให้ค านิยามว่า  
 “ปัญหาทางการเรียนรู้” เป็นค าที่หมายถึง ความผิดปกติที่มีลักษณะความหลากหลายที่
ปรากฏให้เด่นชัดถึงความยากล าบากในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การให้เหตุผลและ
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ความสามารถทางคณิตศาสตร์  ความผิดปกติเหล่านี้เกิดขึ้นภายในตัว เด็กเอง โดยมีสาเหตุส าคัญมา
จากความบกพร่องของระบบประสาทส่วนกลาง ปัญหาบางอย่างอาจมีไปตลอดชีวิตของบุคคลนั้น  
นอกจากนี้บุคคลที่มีความบกพร่องดังกล่าว อาจแสดงออกไปถึงความไม่เป็นระบบ ระเบียบ  
ขาดทักษะทางสังคม  แต่ปัญหาเหล่านี้ไม่เกื้อหนุนต่อสภาพความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยตรง 
แม้ว่าสภาพความบกพร่องทางการเรียนรู้จะเกิดควบคู่ไปกับความบกพร่องทางร่างกายอ่ืน ๆ เช่น  
การสูญเสียการได้ยิน การสูญเสียสายตา ความบกพร่องทางสติปัญญา หรือความบกพร่องทางร่างกาย
อ่ืน ๆ หรืออิทธิพลจากภายนอก เช่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคม หรือการสอนที่ไม่ถูกต้อง แต่องค์ประกอบเหล่านี้มิได้เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาทางการ
เรียนรู้โดยตรง    
 ดังนั้นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถสรุปได้พอสังเขปได้ว่า ผู้ที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ เฉพาะอย่าง  โดยมีความบกพร่อง หรือปัญหาหนึ่ ง หรือมากกว่าหนึ่ งอย่างใน
กระบวนการทางจิตวิทยาท าให้เด็กเหล่านี้มีปัญหาทางการใช้ภาษา หรือการพูด การเขียน  โดยจะ
แสดงออกมาในลักษณะของการน าไปปฏิบัติทั้งนี้ไม่นับรวมเด็กที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อยทางการเรียน  
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก การขาดแรงเสริม ด้วยโอกาสทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม หรือเป็นเพราะครู
สอนไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ในการพิจารณาเรื่องปัญหา ทางการเรียนรู้จึงต้องอาศัยลักษณะ 
ร่วมกันคือ เป็นผู้ที่มีระดับสติปัญญาปกติ หรือมีสติปัญญาอยู่ในช่วงเช่นเดียวกับเด็กปกติแต่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจะต่อกว่าปกติ และจะต้องไม่มีความพิการหรือความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านร่างกาย สุขภาพอนามัย ระบบประสาทการสัมผัสและวัฒนธรรมเข้ามาเก่ียวข้อง 
 1.  ควำมเป็นมำของเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
  เมื่อก่อนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มักได้รับการตัดสินให้เป็นเด็กปัญญาอ่อน 
เพราะเด็กเหล่านี้มีปัญหาบางอย่างคล้ายคลึงกับปัญหาของเด็กปัญญาอ่อน เด็กเหล่านี้จึงถูกจัดให้
เรียนในชั้นเดียวกันกับเด็กปัญญาอ่อน ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1940 ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเด็กเหล่านี้
อย่างจัง และพบว่าเด็กเหล่านี้มีลักษณะที่แตกต่างจากเด็กปัญญาอ่อน 
  ในช่วงปี ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา นักการศึกษาพิเศษได้พยายามปรับปรุงการศึกษา
เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของเด็กมีการศึกษาค้นคว้ามากขึ้น และพบว่าเด็กเหล่านี้ส่วนมากมีปัญหา
ในการรับรู้ทางการฟัง การรับรู้ทางสายตา ท าให้ไม่สามารถรับรู้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ดี จึงท าให้มี
ปัญหาในการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาและคณิตศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามเด็กเหล่านี้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ยังไม่จัดให้เป็นเด็กที่ต้องได้รับบริการทางการศึกษาพิเศษ 
  ในช่วงปี ค.ศ. 1960 มีผู้ให้ความสนใจกลุ่ม เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
มากขึ้น และในปี ค.ศ. 1963 ดร.แซมูเอล เคิร์ค เป็นผู้ก่อตั้งชื่อเด็กกลุ่มนี้ว่า Learning Disabilities 
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หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือเป็นผู้ที่มีความความยุ่งยาก ล าบากในการเรียน ซึ่งเป็น
ค าท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน 
  ในปี ค.ศ. 1975 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศให้ใช้กฎหมายการศึกษาพิเศษบังคับให้
ทุกโรงเรียนในสหรัฐอเมริการับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนท าให้เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้
ได้รับงบประมาณในการจัดการศึกษาอย่างเป็นทางการ 

  ในช่วงปี ค.ศ. 1980 มีสมาคมต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เกิดขึ้น ผู้ปกครองให้ความสนใจและต่อสู้เพ่ือเด็กมากขึ้น ในทางวิชาการนั้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรู้ได้รับความนิยมลดน้อยลง และมีทฤษฎีใหม่ ๆ เกิดข้ึน 

  ตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ได้แพร่หลายไปอย่างกว้างขวางทั้งในสหรัฐอเมริกา และประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งใน
สหรัฐอเมริกา ได้มีการออกกฎหมายใหม่เกี่ยวการศึกษาพิเศษ ชื่อ Individuals with Disabilities 
Education Act ใช้ชื่อย่อว่า IDEA ในกฎหมายนี้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นกลุ่มหนึ่งที่
จะต้องได้รับการศึกษาพิเศษและเป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนมากกว่าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทอ่ืน ๆ 

 2.  สำเหตุของควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
  ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อให้เกิดปัญหาการเรียนเนื่องมาจากเด็กไม่สามารถ

เรียนได้ดีเท่ากับเด็กปกติทั่วไป การค้นหาความบกพร่องของเด็กส่วนมากเป็นหน้าที่ของบุคลากรทาง
สาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษาอาจจ าเป็นต้องรับรู้ไว้ เพ่ือจะได้หาทางจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับกับปัญหาของเด็กต่อไป สาเหตุของความบกพร่องนี้อาจจ าแนกได้ดังนี้ 

  2.1 การได้รับบาดเจ็บทางสมอง บุคลากรทางการแพทย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ในหลายประเทศ มีความเชื่อว่า  สาเหตุส าคัญที่ท าให้เด็กเหล่านี้ไม่สามารถ
เรียนได้ดีนั้น เนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บทางสมอง (Brain Damage) อาจจะเป็นการได้รับบาดเจ็บ
ก่อนคลอด ระหว่างคลอด หรือหลังคลอดก็ได้ การบาดเจ็บนี้ท าให้ระบบประสาทส่วนกลางไม่สามารถ
ท างานได้เต็มที่ อย่างไรก็ตามการได้รับบาดเจ็บอาจไม่รุนแรงนัก (Minimal brain dysfunction) สมอง
และระบบประสาทส่วนกลางยังท างานได้ดีเป็นส่วนมาก มีบางส่วนเท่านั้นที่มีความบกพร่องไปบ้าง  
ท าให้เด็กมีปัญหาในการรับรู้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของเด็ก แต่ปัญหานี้ยังไม่เป็ นที่ยอมรับ
ทั้งหมด เพราะเด็กบางคนอาจเป็นกรณียกเว้นได้ 

  2.2 กรรมพันธุ์ งานวิจัยจ านวนมากระบุตรงกันว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้
บางอย่างสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากการศึกษาเป็นรายกรณี  พบว่า  
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บางคน อาจมีพ่ีน้องเกิดจากท้องเดียวกัน มีปัญหาทางการเรียนรู้
เช่นกันหรืออาจมีพ่อแม่ พ่ี น้อง หรือญาติใกล้ชิดมีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาในการอ่าน การเขียน และการเข้าใจภาษา 
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  มีรายงานการวิจัยที่น่าเชื่อถือได้ว่า เด็กฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดี่ยวกัน ( Identical 
Twin) มีพบว่าฝาแฝดคนหนึ่งมีปัญหาในการอ่านฝาแฝดอีกคนมักมีปัญหาในการอ่านเช่นเดียวกัน แต่
ปัญหานี้ไม่พบบ่อยนักส าหรับฝาแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ (Fraternal Twin) จึงอาจโดยสรุปได้ว่า
ปัญหาในการเรียนรู้อาจสืบทอดทางพันธุกรรมได้ 

  3.3 สิ่งแวดล้อม สาเหตุทางสภาพสิ่งแวดล้อมนี้ หมายถึง สาเหตุอ่ืน ๆ ที่มาใช่การ
ได้รับบาดเจ็บทางสมอง และกรรมพันธุ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กภายหลังการคลอด เมื่อเด็กเติบโต
ขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การที่เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายล่าช้าด้วยสาเหตุ
บางประการ การที่ร่างกายได้รับสารบางประการอันเนื่องมาจากสภาพมลพิษในสิ่งแวดล้อม การขาด
สารอาหารในวัยทารกและในวัยเด็ก การสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพของครู ตลอดจนการขาดโอกาส  
ทางการศึกษา เป็นต้น แม้ว่าองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
บกพร่องทางการเรียนรู้โดยตรง แต่องค์ประกอบเหล่านี้อาจท าให้สภาพการเรียนรู้ของเด็กมีความ
บกพร่องมากขึ้น  

  ปัญหาและความบกพร่องของเด็กกลุ่มนี้จะเริ่มสังเกตเห็นได้ชัดเจนตอนเริ่มเข้าเรียนแต่ภาวะ
ปัญหาทางการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันไป  บางคนก็เพียงแต่มีปัญหา  เกี่ยวการเรียนรู้เพียง
เล็กๆ น้อย ๆ เช่น เขียนตัวหนังสือโย้ไปเย้มา อ่านค าตก ๆ หล่น ๆ   มีความสับสนระหว่าง “ภ กับ ถ”  

“ b กับ d ” แต่บางคนก็มีปัญหามากมายจนส่งผลให้เกิด ความยุ่งยากล าบากต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน
และกระทบไปถึงผู้คนรอบข้างด้วย นักจิตวิทยาและนักการศึกษาเชื่อว่า ภาวะที่ความสามารถในการเรียน
ของบุคคล    หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ต่ ากว่าความสามารถตามอายุ ระดับการศึกษา และ
ระดับสติปัญญา  
 3.  ลักษณะพบในเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
      3.1  ดูฉลาดหรือปกติในทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องการเรียน 
  3.2  สะกดค าไม่ได้หรือไม่ถูก 
  3.3  อ่านช้า อ่านข้าม หรืออ่านเพิ่มค า 
  3.4  สับสนกับตัวอักษร เช่น ค - ด, ถ – ภ, ม – น, พ – ผ, b – d, p – q, 6 - 9 
ฯลฯ 
  3.5  ไม่เข้าใจค่าของจ านวน เช่น หน่วย สิบ ร้อย พัน ....  
  3.6  มีความบกพร่องในการรับรู้ การจับใจความ 
  3.7  ผลการเรียนไม่คงเส้นคงวา 
  3.8  มีอารมณ์ไม่คงที่ แสดงพฤติกรรมแปลก ๆ   ฯลฯ 

  ทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุบางประการอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ไม่ได้ว่า เด็กคนดังกล่าวจะเป็นเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ต้องมีเกณฑ์การพิจารณาที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่
รับผิดชอบหรือกระทรวงศึกษาธิการ หากตัดสินจากเพียงสาเหตุเดียว แล้วเด็กคนนั้นต้องเป็นเด็กที่มี
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ความบกพร่องทางการเรียนรู้  แต่ที่จริงแล้วเด็กคนดังกล่าวไม่ได้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้ เด็กคนนั้นอาจจะไม่ได้รับการพัฒนาและอาจจะส่งผลกระทบทางด้านสติปัญญาเท่าที่ควร
ตามท่ีเด็กควรจะได้รับ 

 4.  ประเภทของเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
  เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  อาจจ าแนกได้หลายประเภทนักวิชาการศึกษา

พิเศษอาจจัดหมวดหมู่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลายอย่าง ปัญหาในการเรียนรู้อาจแฝงอยู่ในเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทอ่ืน ๆ ด้วย เช่น เด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
หรือแม้แต่เด็กปัญญาเลิศบางคน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ อาจจ าแนกประเภทต่าง ๆ 
ตามลักษณะของปัญหาในการเรียนของเด็กได้ดังนี้ 

  4.1  ความบกพร่องทางการฟังและการพูด  เด็กเหล่านี้อาจแสดงพฤติกรรมทางการ
พูดดังนี้ 

   4.1.1  มีพัฒนาการทางการพูดล่าช้า 
   4.1.2  ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ทางภาษา 
   4.1.3  รู้ค าศัพท์น้อย  
   4.1.4  จ าแนกเสียงพูดไม่ได้ 
   4.1.5  ใช้อวัยวะในการพูดไม่ถูกต้องท าให้พูดไม่ชัด 
   4.1.6  รู้ว่าจะพูดอะไร แต่พูดออกมาเป็นค าพูดไม่ได้ 
   4.1.7  ไม่เข้าใจค าพูดของคนอ่ืน 
   4.1.8  พูดไม่เป็นประโยค 
   4.1.9  พูดไม่ถูกหลักภาษาไทย 
   4.1.10 ใช้ค าศัพท์ไม่ตรงกับความหมายที่จะพูด 
   4.1.11 พูดแล้วคนอ่ืนฟังไม่รู้เรื่อง 
   4.1.12 ไม่เข้าใจโครงสร้างทางภาษา 
  เด็กบางคนอาจมีปัญหาเพียงเล็กน้อย บางคนอาจมีปัญหามากในระดับที่รุนแรง

แตกต่างกันไปตามสภาพความบกพร่องทางการฟังและการพูดนี้เรียกว่า อะเฟเซีย (Aphasia) เด็กท่ีมี
ปัญหาเช่นนี้เรียกว่า เด็กอะเฟเซีย (Aphasia Child) ความผิดปกติในการฟังและการพูดของเด็ก 
อะเฟเซีย เป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บทางสมอง (Brain Damage)  อย่างไรก็ตามเด็กบางคนอาจ
พูดไม่ชัด เช่น การพูดด้วยเสียงขึ้นจมูก การพูดติดอ่างหรือการพูดไม่ชัดของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ความบกพร่องทางการพูดไม่จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าวนี้ เพราไม่เป็นอาการของการไม่
เข้าใจสัญลักษณ์ทางภาษา ค าศัพท์ และโครงสร้างของประโยคเหมือนเด็กกลุ่มนี้ 
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4.2  ความบกพร่องทางการอ่าน  เด็กท่ีมีปัญหาในการอ่านอาจมีพฤติกรรมดังนี้ 
   4.2.1  จ าอักษรไม่ได้ ท าให้อ่านเป็นค าไม่ได้ 
   4.2.2  จ าอักษรได้บ้าง แต่อ่านเป็นค าไม่ได้ 
   4.2.3  ระดับความสามารถในการอ่านต่ ากว่านักเรียนอ่ืนในชั้นเรียนเดียวกัน 
   4.2.4  ระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยหรือสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เมื่อวัดโดยใช้
แบบทดสอบเชาว์ปัญญาที่เชื่อถือได้ 
   4.2.5  เด็กบางคนอาจมีความไวในการใช้สายตา 
   4.2.6  เด็กบางคนอาจมีความไวในการฟัง 
   4.2.7  พูดไม่เป็นประโยค 
   4.2.8  เด็กสามารถเข้าใจภาษาได้ดี หากเด็กฟังหรือมีคนอ่านหนังสือให้ฟัง หรือ
ฟังจากเทป แต่ถ้าให้อ่านเองเด็กจะอ่านไม่ได้ อ่านไม่เข้าใจหรือจับใจความไม่ได้ 
   4.2.9  อ่านค าโดยสลับตัวอักษร เช่น  กบ เป็น บก 

มอง เป็น ของ 
ยอด เป็น  ดอย 
กาบ  เป็น บาก เป็นต้น 

   4.2.10 ไม่เข้าใจว่าตัวอักษรใดมาก่อน มาหลังตัวอักษรใดอยู่ซ้ายหรือขวา 
   4.2.11 ไม่สามารถแยกเสียงสระในค าได้ เช่น แมลง อ่านว่า แม – ลง  หรือ    
มะ – แลง – ลง 
  เด็กกลุ่มนี้มีศัพท์ทางวิชาการเรียกว่า ดิสเล็กเซีย (Dyslexia) เด็กที่มีปัญหาในการอ่าน
เรียกว่า เด็กดิสเล็กเซีย (Dyslexia Child) เด็กแต่ละคนจะมีพฤติกรรมดังกล่าวมากบ้างน้อยบ้าง 
แตกต่างกันไป 
  4.3  ความบกพร่องทางการเขียน 
   การเขียนเป็นทักษะสูงสุดในกระบวนการทางภาษา ซึ่งประกอบด้วยทักษะในการ
ฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน การเขียนเป็นการแสดงออก ซึ่งแนวความคิดของผู้เขียน ซึ่งผู้เขียน
จะต้องน าค าในภาษามาร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักภาษาไทย เด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้มักมีความบกพร่องในการเรียงล าดับซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เด็กไม่สามารถ
เขียนหนังสือได้ เด็กท่ีมีความบกพร่องในการเขียน อาจแสดงพฤติกรรมในการเขียนดังนี้ 
   4.3.1  ไม่สามารถลอกค าที่ครูเขียนบนกระดานลงสมุดของนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง 
   4.3.2  เขียนประโยคตามครูไม่ได้ 
   4.3.3  ไม่สามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 
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   4.3.4  บางรายอาจมีปัญหาในการผูกเชือกรองเท้าหรือใช้มือหยิบจับสิ่งของ 
   4.3.5  ใช้สายตาในการจดจ าสิ่งของไม่ได้ หรือได้ไม่ดี เด็กอาจบอกได้ว่าภาพที่อยู่
บนกระดานคือภาพอะไร แต่พอครูหยิบภาพออกไปให้พ้นสายตา เด็กจะจ าภาพนั้นไม่ได้และบอกไม่ได้
ว่าภาพที่เห็นเมื่อครู่คือภาพอะไร 
   4.3.6  เขยีนไม่เป็นค า อาจเป็นลายเส้น แต่อ่านไม่ได้ 
   4.3.7  เขียนเป็นประโยคไม่ได้ เรียงค าไม่ถูกต้อง 
   4.3.8  รูปของตัวอักษรที่เขียนอาจไม่แน่นอน ตัวอักษรที่เด็กเขียนแต่ละครั้งอาจมี
รูปทรงที่แตกต่างกันไป 
  ความบกพร่องทางการเขียนนี้ ไม่รวมไปถึงปัญหาของเด็กท่ีเขียนค ายากไม่ได้          
อันเนื่องมาจากการที่เด็กไม่ตั้งใจเรียน เด็กขาดเรียนบ่อย หรือข้ีเกียจอ่านหรือเขียนหนังสือ การที่      
ไม่ส่งงานที่ครูมอบหมายให้ท า เป็นต้น 
  4.4  ความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ 
   คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ประกอบขึ้นด้วยสัญลักษณ์เช่นเดียวกันกับวิชาภาษาไทย 
เด็กท่ีมีความบกพร่องในการรับรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์อาจมีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ เด็กที่มี
ปัญหาดังกล่าว อาจแสดงพฤติกรรมดังนี้ 
   4.4.1  มีปัญหาในการบอกความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เช่น หากมีนักเรียนอยู่
ในชั้นเรียน 30 คน เด็กท่ัวไปมักจะเข้าใจว่า จ าเป็นต้องจัดที่นั่งในเด็ก 30 ที่ เพราะเด็ก 1 คน
ต้องการที่นั่งเพียง 1 ที่เท่านั้น แต่เด็กท่ีมีปัญหามักตอบไม่ได้ว่า เด็ก 30 คน ควรจัดที่นั่งกี่ท่ี 
   4.4.2  ไมเ่ข้าใจความหมายของจ านวน เด็กอาจนับเลข 1 2 3 4 5 6 .......ได้ 
แต่ถ้าครูสั่งในหยิบก้อนหินมาวางข้างหน้า 5 ก้อน เด็กจะปฏิบัติไม่ได้ การนับของเด็กเป็นการท่องจ า 
ไม่ใช่ความเข้าใจ 
   4.4.3  ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ได้ยินกับสิ่งที่มองเห็น เด็กอาจจะออก
เสียงนับเลข 1 2 3 4 5 ............ได้ แต่ถ้าให้นับจ านวนนกในภาพบนกระดานด าเด็กจะนับไม่ได้ 
   4.4.4  มีปัญหาในการจดัเรียงล าดับ 
   4.4.5  ไม่สามารถจ าแนกวัสดุที่มีขนาดต่างกันที่กองรวมกันอยู่ได้  
   4.4.6  ไม่เข้าใจปริมาณ เมื่อขนาดเปลี่ยนไป เช่น ธนบัตรใบละ 20 บาท 1 ใบ  
มีค่าเท่ากับเหรียญ 5 บาท จ านวน 4 เหรียญ 
   4.4.7  ท าเลขไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการบวก ลบ คูณ หารเพียงอย่างเดียวหรือทั้ง 4 
อย่าง 
   4.4.8  ไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น ไม่เข้าใจว่า 
     เครื่องหมาย    +     แปลว่า เพ่ิมข้ึน   มากข้ึน 
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     เครื่องหมาย    -      แปลว่า ลดลง   น้อยลง 
     เครื่องหมาย    ×     แปลว่า    ทวีคูณ   เป็นต้น  
   4.4.6  ไม่เข้าใจความหมายของตัวเลขท่ีน ามาเรียงกันในทางคณิตศาสตร์       
การเรียงตัวเลขต่างกัน มีความหมายต่างกัน มีความหมายต่างกัน  ดังนั้นเด็กประเภทนี้บางคนไม่เห็น
ความแตกต่างระหว่าง 10 กับ 01 
    32 กับ 23 
    51 กับ  15  ท าให้เด็กไม่สามารถค านวณเลขได้ 
   4.4.7  ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการค านวณได้ 
   4.4.8  ไม่เข้าใจความหมายการชั่ง การตวง การวัด 
   4.4.9  มีปัญหาในการอ่านแผนที่และกราฟ ถ้าเด็กคนที่มีปัญหาเช่นนี้ นั่งรถไป
ต่างเมืองกับเพ่ือน 2 คน เพ่ือนของเขาท าหน้าที่ขับรถ เพ่ือนบอกให้เขาช่วยอ่านแผนที่ ทั้งสองคนนี้
หลงทางแน่นอน 
   4.4.10 มีปัญหาในการท าเลขโจทย์ปัญหา เพราะเด็กไม่เข้าใจความหมายของ
ปัญหาที่เป็นโจทย์ จึงแปลความหมายไม่ได้ว่าเมื่อใดจะบวก จะลบ จะคูณ จะหาร 
  4.5  ความบกพร่องทางกระบวนการการคิด  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
จ านวนมาก มีความล าบากในการคิดกระบวนการใช้เหตุผล หรือแนวทางการก าหนดความคิดรวบยอด 
เช่น คนปกติท่ัวไปจะมองที่ภาพรวมของวัตถุก่อน จึงมองส่วนย่อย เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ อาจแสดงพฤติกรรมเก่ียวกับกระบวนการคิดการใช้เหตุผลดังนี้ 
   4.5.1  ไม่สามารถบอกความแตกต่าง ของสิ่งที่มองเห็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
เมื่อวัตถุ 2 อย่างหรือมากกว่ามีขนาดลักษณะคล้ายคลึงกัน 
   4.5.2  ไม่สามารถบอกความแตกต่าง ของเสียงที่ได้ยินได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียง
ที่คล้ายคลึงกัน หรือหากบอกได้ก็ไม่แน่นอน บางทีบอกได้ บางทีบอกไม่ได้ 
   4.5.3  ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับส่วนใหญ่ 
   4.5.4  มีความจ าไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นความจ าระยะสั้น หรือความจ าระยะยาว จึงท า
ให้เด็กบางคนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อน ทั้ง ๆ ที่เขาควรได้รับการตัดสินว่า เป็นเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
   4.5.5  ไม่มีความมานะอดทนในการประกอบกิจกรรมเลย หรือหากมีก็มีมาก
จนเกินไป จนบางครั้งท าให้ยากแก่การท าให้เขาเลิกกิจกรรมที่ท าอยู่ 
   4.5.6  จ าสิ่งที่มองเห็นได้ แต่หากน าสิ่งของนั้นให้พ้นสายตาแล้ว เด็กจะจ าสิ่งนั้น
ไม่ได้เลย มีพฤติกรรมเหมือนไม่เคยพบเห็นวัตถุนั้นมาก่อน 
   4.5.7  ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทนไม่ได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจ าวัน 
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มีพฤติกรรมเหมือนคนถูกควบคุมโดยสิ่งอ่ืนที่อยู่ภายนอก เด็กบางคนจึงไม่สามารถควบคุมตนเองได้ 
เสียสมาธิง่าย เพราะสนใจสิ่งที่อยู่ภายนอกห้องเรียนเสมอ 
   4.5.8  ไม่สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว หรือไม่ก็สนใจมากเกินไป จนยากที่จะดึงความ
สนใจของเด็กออกจากสิ่งของนั้น ๆ   
   4.5.9  มีการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวอยู่เสมอ ไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้นาน 
  4.6  ความบกพร่องด้านอื่น ๆ  ความบกพร่องด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อาจจ าแนกออกเป็น 
3 ด้าน คือ ความบกพร่องเกี่ยวสมาธิ ความบกพร่องด้านการรับรู้ และความบกพร่องด้านการ
เคลื่อนไหว นักจิตวิทยาหลายคน กล่าวว่าความบกพร่องทั้ง 3 ด้าน เป็นลักษณะหนึ่งที่มีปัญหาในการ
เรียนรู้ แต่นักวิจัยหลายคนไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตามพฤติกรรมจะกล่าวดังต่อไปนี้ มักปรากฏในเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เสมอมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ความบกพร่องทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
   4.6.1  ความบกพร่องเก่ียวกับสมาธิ เด็กท่ีมีความบกพร่องเกี่ยวกับสมาธิเรียกว่า 
เด็กสมาธิสั้น สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน มีข้อก าหนดเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้นดังนี้ 
     การไม่มีสมาธิ 

1. มักท างานไม่เสร็จ ท างานหลายอย่างค้างไว้ 
2. ไม่ฟังครู เวลาครูพูด  
3. เสียสมาธิง่าย 
4. ไม่สามารถมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรียนอยู่ได้ 
5. ไม่สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้นาน 

     ความหุนหันพลันแล่น 
1. แสดงออกโดยไม่มีความยั้งคิดเสมอ 
2. ร่วมกิจกรรมอย่างหนึ่งและยังไม่เสร็จ แต่เริ่มกิจกรรม         

อันใหม่อีก 
3. ท างานเลอะเทอะ ไม่เป็นระบบระเบียบ 
4. ต้องมีคนคอยควบคุมขณะท างาน 
5. มักส่งเสียงดังในขณะเรียน 
6. ไม่รู้จักคอย 

     การอยู่ไม่นิ่ง 
1. วิ่งไปมาในห้องเรียน หรือปีนป่ายบ่อย ๆ 
2. นั่งนิ่งได้ไม่นาน หรือสะบัดมือไปมาติดต่อกันนาน ๆ 
3. ลุกจากที่นั่งบ่อย ๆ 
4. เดินไปมาทั่วห้องเรียน 
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5. เคลื่อนไหวอยู่เสมอ หยุดนิ่งไม่ได้ 
   4.6.2  ความบกพร่องเก่ียวกับการเรียนรู้ เด็กอาจแสดงพฤติกรรมดังนี้ 

1. มีปัญหาในการจ าแนกสิ่งที่ได้ยิน 
2. ไม่สามารถจ าสิ่งที่เคยได้ยิน พบเห็นได้ 
3. ไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวลา 
4. ไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพ้ืนผิว 
5. ไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระยะทาง 
6. ไม่มีสามารถแยกวัตถุออกจากฉากหลังได้ 
7. ไม่สามารถจ าแนกส่วนย่อยออกจากส่วนใหญ่ได้ 
8. ไม่เข้าใจความหมายของค าว่า ซ้าย – ขวา หน้า – หลัง 
9. การท างานประสานกันระหว่างมือกับสายตาไม่ดี 

   4.6.3  ความบกพร่องเก่ียวกับการเคลื่อนไหว  ความบกพร่องเกี่ยวกับ            
การเคลื่อนไหวที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวของเด็กท่ีได้รับ
บาดเจ็บทางสมอง (เด็กซีพี) ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ ได้แก่ 

1. กล้ามมัดใหญ่ไม่ดี 
2. กล้ามมัดเล็กไม่ดี 
3. มีการเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่ว 
4. มีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวล่าช้า  

 5.  เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ในวัยต่ำง ๆ 
  ปัญหาหรือความล าบากในการเรียนรู้ของบุคคลมิได้มีอยู่เฉพาะในวัยเด็กเท่านั้นใน 

บางรายปัญหาอาจมีไปถึงวัยผู้ใหญ่ ในหลายรายหากได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม และ
ทันเวลาแล้ว ปัญหาต่าง ๆ อาจลดลง บางปัญหาอาจหมดไป บางปัญหายังอยู่บ้างไม่มากก็น้อย สภาพ
ปัญหา ลักษณะการประเมินผลและการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาในการเรียนรู้ อาจเป็นดังนี้ 
  5.1  ระดับชั้นวัยเด็กเล็ก 

  สภาพปัญหา ปัญหาที่พบบ่อยในวันเด็กเล็กได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ร่างกาย เช่น การคลาน การเดิน ปัญหาในการรับรู้ทางภาษา การแสดงออกทางภาษา การรับรู้ทาง
สายตา การรับรู้ทางการฟัง ช่วงความสนใจสั้น การอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ การกระตุ้นตัวเอง ทักษะทางสังคม 
เป็นต้น  

  การประเมินผล การทดสอบและการประเมินผลเด็กในวัยนี้ ส่วนมากเป็นการ
ทดสอบเพ่ือค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยง เพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือได้ 
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  การให้ความช่วยเหลือ การช่วยเหลือส่วนใหญ่เน้นทักษะทางภาษา การจัดการ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก และการแนะแนวผู้ปกครองในการเลี้ยงดูและการช่วยเหลือเด็ก 
  5.2  ระดับอนุบาล 

  สภาพปัญหา ปัญหาที่พบในเด็กระดับอนุบาลที่ส่อแววว่าจะเป็นเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ในโอกาสต่อไปนี้ อาจได้แก่ ปัญหาด้านความพร้อม รวมทั้งความพร้อม
ทางด้านภาษา และคณิตศาสตร์  เช่น การเข้าใจความหมายของจ านวน ทิศทาง เป็นต้น 

  การรับรู้ทางภาษา การแสดงออกทางภาษา การรับรู้ทางสายตา และการรับรู้
ทางการฟัง การให้เหตุผล พัฒนาการทางกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ช่วงความสนใจ การ
อยู่ไม่นิ่งเฉย ทักษะทางสังคม เป็นต้น 

  การประเมินผล การทดสอบและการประเมินผลมีลักษณะคล้ายคลึงกับเด็กเล็ก 
นั่นคือ การทดสอบเพ่ือค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยง เพ่ือจะได้หาทางช่วยเหลือต่อไป 
  5.3  ระดับประถมศึกษา 

  สภาพปัญหา ปัญหาที่พบมากในระดับประถมศึกษา อาจได้แก่ ทักษะในการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน การค านวณ ทักษะในการเรียนหนังสือ การรับรู้ทางภาษา การอยู่ไม่นิ่ง
เฉย ปัญหาทางสังคมและอารมณ์ ปัญหาในทางการใช้เหตุผล 

  การประเมินผล การทดสอบและการประเมินผลเด็กในวัยนี้ มุ่งเพ่ือจ าแนกประเภท
เด็ก เพ่ือค้นหาปัญหาที่แท้จริงของเด็ก จะได้หาทางช่วยเหลือและการแก้ไขให้ดีขึ้น 

  การให้ความช่วยเหลือ ส่วนมากเป็นการซ่อมเสริมและแก้ไขทักษะของเด็กท่ียังไม่ดี 
ให้เด็กมีทักษะดีขึ้น ให้เด็กมีทักษะตามท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีการช่วยเหลือทาง
พฤติกรรมของเด็ก เพ่ือให้เด็กปรับตัวได้ดีขึ้น รวมทั้งการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเพ่ือให้เข้าใจเด็ก
และปฏิบัติต่อเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
  5.4  ระดับมัธยมศึกษา 

  สภาพปัญหา ปัญหาที่พบได้บ่อย ๆ ในระดับมัธยมศึกษา อาจคล้ายคลึงกับปัญหา
ที่พบในระดับประถมศึกษา เช่น ทักษะในการอ่าน การค านวณ การพูด การแสดงออกทางภาษา 
ทักษะการเสาะแสวงหาความรู้ พหุปัญหา และปัญหาทางพฤติกรรมซึ่งถ้าหากไม่ช่วยเหลือแล้ว 
อาจท าให้เด็กกลายเป็นเด็กเกเรได้ 

  การประเมินผล การทดสอบและการประเมินผลในระดับนี้ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับ
ระดับประถมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือคัดแยกเด็ก เพ่ือจ าแนกปัญหา เพื่อได้หาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ต่อไป 
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  การให้ความช่วยเหลือ ส่วนมากเป็นการซ่อมเสริม การแก้ไขดัดสันดาน ให้เด็กมี
ทักษะและพฤติกรรมที่ดีข้ึน รวมทั้งการหาทางเลือกให้แก่เด็ก เช่น การให้เด็กเลือกเรียนวิชาที่เด็ก
สนใจการให้เด็กเลือกเรียนวิชาชีพที่เด็กต้องการ เป็นต้น 

  5.5  วัยผู้ใหญ่ 
  สภาพปัญหา ปัญหาในวัยนี้ ปัญหาบางอย่างอาจได้รับการช่วยเหลือแก้ไขลุล่วงไป

ได้แล้ว แต่บางรายอาจมีปัญหาอยู่ โดยปัญหาในรายที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในระดับที่รุนแรง  ในบาง
รายอาจมีปัญหาเช่นเดียวกับเด็กในระดับประถมศึกษา เช่น ทักษะในการอ่าน การเขียน การค านวณ 
การแสดงออกทางภาษา ปัญหาทางสังคมและอารมณ์ เป็นต้น 

  การประเมินผล การทดสอบและการประเมินผลส่วนมากเป็นการทดสอบเพ่ือ
จ าแนกปัญหาและพฤติกรรม เพื่อให้ทราบว่าบุคคลผู้นั้นมีปัญหาอะไรบ้างเพ่ือจะได้หาทางแก้ไขหรือ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  การให้ความช่วยเหลือ ลักษณะการให้ความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการแก้ไข 
การซ่อมเสริม เพื่อให้บุคคลนั้นมีทักษะที่ดีขึ้น การสอนให้มีทักษะในการเสาะแสวงหาความรู้ การสอน
เป็นรายบุคคล การทบทวนเนื้อหาวิชาที่เรียนไปแล้ว ซึ่งเหมาะส าหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  
การฝึกอาชีพซึ่งเหมาะกับผู้ที่ไม่ได้เรียนในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 
 6.  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

 6.1  จัดแผนการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล ให้แก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้ 
  6.2  จัดกลุ่มเพ่ือการสอน โดยจัดให้เด็กมีแผนการสอนเฉพาะบุคคลใกล้เคียงกันไว้ใน
กลุ่มเดียวกันและขณะเดียวกันจะจัดให้เด็กมีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติ 
  6.3  พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ การประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อกับการรับรู้ รวมทั้ง
ทักษะของการรับรู้ 
  6.4  พัฒนาการด้านภาษา ความคิดรวบยอด ทักษะทางสังคม 
  6.5  การสอนซอ่มเสริม ในเรื่องการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การรับรู้
ภาษาไทย วิชาหลักและพ้ืนฐานอาชีพ 
  6.6  การจัดกิจกรรมการพูด ให้เด็กพูดและสื่อสารกับผู้อ่ืน ให้นักเรียนมีความสนใจ
และเอาใจใส่บทเรียนหรือกิจกรรมที่ก าลังด าเนินอยู่  ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม และให้แรงเสริม
ทันทีท่ีเด็กสื่อสารด้วยการพูด 
  6.7  จัดให้มีการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ในชั้นเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กใช้ภาษาพูด
ภายใต้การควบคุมของครู 
  6.8  ใช้รูปภาพประกอบการอธิบายและหลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลขในการอธิบายจ านวน 
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  6.9  ให้เด็กเข้าใจความหมายของค าต่าง ๆ ค าที่มีความหมายเดียวกัน 
  6.10 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือท างาน และให้เด็กฝึกหัดเลือกอาชีพที่
เหมาะสมกับตนเอง โดยจัดล าดับตามความสามารถและความชอบ 
 การคัดเลือกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าเรียนร่วมจะต้องพิจารณาลักษณะ
ความบกพร่องที่จ าเป็นดังต่อไปนี้ 
  1.  การเรียน เด็กจะต้องมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และการแยกความแตกต่าง
ของขนาด รูปทรง การนับ การใช้เครื่องหมาย การค านวณ ที่ต่างไปจากเด็กปกติทั่วไป  
  2.  ภาษา เด็กจะต้องมีปัญหาไม่รุนแรง ด้านการพูด การใช้ภาษา การอ่าน การจ าค า 
การล าดับเรื่องความสนใจ 
  3.  การรับรู้ เด็กจะต้องใช้ประสาทการรับรู้ได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติทั่วไป ได้แก่        
การรับรู้ทางสายตา การจ า การจ าแนกสิ่งที่เห็น 
  4.  การเคลื่อนไหว เด็กจะต้องมีการเคลื่อนไหว ซึ่งจะต้องไม่ผิดปกติมากนักในด้าน
ความเร็ว หรือความช้า รวมทั้งการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
  5.  อารมณ์และสังคม จะต้องมีความอดทน ลดความวิตกกังวล มีอาการถดถอยและ
รู้สึกไม่ดีต่อตนเองน้อย ลดความก้าวร้าวลงได้ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ดี เพ่ิมอัตราการท างานได้เร็วขึ้น 
หรือใกล้เคียงกับเด็กปกติในชั้นเดียวกัน 
  6.  ความสนใจและการจ า ต้องมีช่วงความสนใจที่ยาวขึ้น มีสมาธินานพอที่จะเรียน
บทเรียนได้ จ าสิ่งที่ได้ยินและสิ่งที่มองเห็นได้ ใกล้เคียงกับเด็กปกติในชั้นเรียนเดียวกัน ท าตามค าสั่งได้ 
เด็กทุกคนควรมีแผนการสอนเฉพาะบุคคล ถ้าคนใดมีความพร้อมดังกล่าวมาแล้ว ควรจัดให้เรียนในชั้น
เรียนร่วมกับเด็กปกติเต็มเวลา แล้วน ามาสอนเสริมทางวิชาการ ตามความจ าเป็นของเด็กแต่ละบุคคล 
 7.  หลักสูตรส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
  หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มุ่งขจัดความบกพร่องทางด้านนี้ 
ขณะเดียวกันก็มุ่งให้เด็กมีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นหลักสูตรจึง
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  7.1  ระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่เต็มที่ ขจัดปัญหาทางการเรียนรู้
ของเด็กให้มากท่ีสุด 
  7.2  ระดับมัธยมศึกษา มุ่งเน้นความสามารถของเด็ก เพ่ือให้เด็กแสวงหาความรู้และ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
  เนื้อหาของหลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีดังนี้ 
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 1.  การพัฒนาการรับรู้และการเคลื่อนไหว ควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนากล้ามเนื้อ การประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อและสายตา การรับรู้ทางสายตา การรับรู้ทาง    
การฟัง และความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

2. ภาษา ควรเน้นด้านภาษา เพ่ือขจัดความบกพร่องด้านนี้ของเด็ก ขอบข่าย
เนื้อหาด้านภาษาควรครอบคลุมถึงการพูด การอ่าน การสะกดค า การเขียน 

 3. วิชาพ้ืนฐาน ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 
 4. การงานและพ้ืนฐานอาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีความพร้อมใน

การฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพต่อไป 
 5. ทักษะทางสังคม เป็นการฝึกทักษะเบื้องต้นที่จ าเป็น  ในการช่วยให้เด็กมี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน และสามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนในสังคมได้ในที่สุด 
  นอกจากนี้ลักษณะของรูปแบบหลักสูตรและการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทาง      

การเรียนรู้ส่วนใหญ่จะใช้หลักสูตรเด็กปกติ แต่ต้องมีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ทางการเรียนรู้ของเด็ก การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีหลายแนวทาง 
อาทิเช่น 

   1. โปรแกรมการช่วยเหลือ  (Remedial Programs) เป็นรูปแบบที่ได้รับความ
นิยมมากในปัจจุบันไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมศึกษา
มักจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ การช่วยเหลือควรเน้นการฝึกทักษะทางด้านวิชาการ ได้แก่ 
ทักษะทางการอ่านและทักษะการคิดค านวณ เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านภาษาและการคิดค านวณมากที่สุด การช่วยเหลืออาจจัดในลักษณะชั้นเรียนพิเศษ 
กลุ่มย่อยในชั้นเรียนปกติ หรือกลุ่มย่อยเอกชั้นเรียนและนอกเวลา 

   2. โปรแกรมชดเชย (Compensatory Programs) เป็นการสอนทักษะพ้ืนฐานให้
แก้เด็กเพ่ือให้เด็กมีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนได้ การจัดรูปแบบนี้ควรจัดในห้องเสริมวิชาการของ
โรงเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมเด็ก เพ่ือให้เด็กสามารถเรียนในชั้นเรียนปกติได้ โปรแกรมการชดเชย
จะเน้นทางด้านการฝึกฝนทักษะด้านวิชาการ เช่นเดียวกับโปรแกรมการช่วยเหลือ ได้แก่ ทักษะ       
การอ่าน ทักษะการคิดค านวณ และทักษะการเขียน 
   3. โปรแกรมหลักสูตรอ่ืน (Alternative Curriculum Programs) รูปแบบนี้จัดให้
เรียนวิชาการโดยตรงแต่ให้เน้นทางด้านการปรับตัวและทักษะที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การฝึกอาชีพ การเตรียมเพ่ือเข้าสู่อาชีพ ทักษะทางสังคม เป็นต้น 

  เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี คือ ให้โอกาส
เด็กได้มีบทบาทในการวางแผนการเรียน ใช้เทคนิคการเสริมแรง อธิบายให้เด็กเข้าใจว่าพฤติกรรมใด
เป็นพฤติกรรมที่ดี ที่ควรแสดงออกพฤติกรรมใดที่ไม่ดีไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม เด็กไม่ควรแสดงออก 
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ครูและเพ่ือนๆไม่ชอบ ครูควรน าเทคนิคในการปรับพฤติกรรมาใช้อย่างเป็นระบบ  ครูควรขอ
ค าแนะน าและปรึกษาหารือกับผู้ปกครอง หรือผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น  

  ความต้องการพิเศษและสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสามารถสอดแทรกไปในการเรียน
การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้ผลลัพธ์ทางการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คือ 

   1.  ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้คนรอบข้างในภาวะ LD 
   2.  ศิลปะบ าบัดและดนตรีบ าบดั 
   3.  สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือนิทาน  หนังสือการ์ตูน ฯลฯ 
   4.  สื่ออุปกรณ์ เช่น ของเล่นพัฒนาทักษะ หุ่นจ าลอง ของจริง ฯลฯ  
   5.  สื่ออิเลคทรอนิกส์ เช่น เทปเพลง วีดิทัศน์ ฯลฯ  

 8.  กำรช่วยเหลือเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติ 
  1. พยายามให้เด็กท างานที่สอดคล้องกับความสามารถของเด็ก ให้เด็กได้รับประสบการณ์

ของความส าเร็จทางการศึกษาเล่าเรียนหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่นคนอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งจะเป็น
แรงจูงใจให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง   

  2. ให้ค าสั่ง ค าชี้แจงงานหรือค าสั่งชี้แจงในบทเรียนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน
และต้องแน่ใจว่าข้อความที่ครูถ่ายทอดให้กับเด็กเป็นที่เข้าใจของเด็ก เด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ส่วนมากจะมีปัญหาทางด้านการใช้และความเข้าใจภาษา 

  3. ถ้าเด็กไม่อยู่นิ่งและมีทีท่าจะรบกวนการเรียนของเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ครูต้องแยกเด็ก
ออกไปต่างหาก ให้อยู่ในสถานที่เฉพาะ ซึ่งการท าเช่นนี้ไม่ใช้การท าโทษ แต่เป็นการปล่อยเด็กให้ท าใน
สิ่งที่เด็กต้องการได้อย่างอิสระและเป็นการปรับพฤติกรรมของเด็กไปในตัว 

  4. ยอมรับเด็ก เข้าใจเด็กและพยายามหาทางช่วยเหลือให้ดีที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ตาม
หน้าที่ของครู ต้องไม่พยายามท าลายพฤติกรรมเด็กหรืออารมณ์ของเด็ก หากพบว่าเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จะมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์แทรกซ้อนเข้ามาด้วย 
  การช่วยเหลือเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นอาจท าได้โดยฝึกให้เด็กอ่านและ
เขียนพยัญชนะหรือค า ควบคู่ไปกับการดูภาพ จะช่วยให้เด็กสามารถจ าค าท่ีสอดคล้องกับเสียงและ
ภาพได้ ให้เด็กสนุกกับการอ่าน การเขียนสอนให้เด็กรักการอ่านโดยเริ่มต้นจากหนังสือนิทานหรือ
หนังสือการ์ตูน ฝึกให้เด็กอ่านข่าวหรือ สารคดีเพ่ือจับใจความส าคัญและฝึกคิดหาเหตุผลบ่อย ๆ ใช้
ศิลปะ หรือ เกมต่าง ๆ มาช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิด การเรียนรู้ และ ที่ส าคัญ คือการสร้างก าลังใจและ
แรงจูงใจในการเรียนให้แก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จ าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
เพ่ือให้เค้าสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของเขาและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
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 9.  หลักกำรจัดกำรเรียนกำรสอนซ่อมเสริมในกับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
  หลักการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมในกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้     
มี 5 ด้าน 
  9.1  การเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด และการเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อเล็ก เช่น การใช้มือจับสิ่งของ การจับปากกา ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมในการพัฒนาสิ่ง
ต่อไปนี้ 
   9.1.1  จังหวะ เน้นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อ แขน ขา 
   9.1.2  การทรงตัว เน้นกิจกรรมที่ช่วยในการเดิน หรือวิ่ง ให้ทรงตัวและไม่ล้ม 
   9.1.3  การยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เน้นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเคลื่อนไหวได้มากกว่า
ความสามารถเดิมและคล่องแคล่วของการเคลื่อนไหว 
   9.1.4  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เน้นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   9.1.5  ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกาย เน้นกิจกรรมที่มุ่งให้เด็กเรียกชื่อและใช้ส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายให้ถูกต้องและเหมาะสม 
  9.2  การรับรู้  มนุษย์สามารถรับรู้ได้หลายด้าน ได้แก่ การรับรู้ทางการฟัง การใช้
สายตา การสัมผัส การดมกลิ่น  และการรับรู้ที่ส าคัญที่สุดและใช้มากท่ีสุดในการเรียนรู้ คือ การฟัง 
การมองเห็น และการสัมผัส จึงควรฝึกทักษะในการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
   9.2.1  การฝึกการรับรู้ทางการฟัง  
   9.2.2  การฝึกการรับรู้ทางสายตา 
   9.2.3  การฝึกการรับรู้ทางประสาทสัมผัส 
  9.3  ภาษา 
   9.3.1  สอนเพ่ือเพ่ิมช่วงความสนใจของเด็กให้ยาวขึ้น 
   9.3.2  สอนเพ่ือเพ่ิมความสามารถของเด็กให้จ าค าได้มากขึ้น 
   9.3.3  สอนเพ่ือเพ่ิมความสามารถของเด็กให้จ าค าได้นานขึ้น 
   9.3.4  สอนให้เด็กสื่อสารได้ โดยใช้ภาษาท่ีมีโครงสร้างง่ายขึ้น 
   9.3.5  สอนให้เด็กมีโอกาสใช้ภาษาและการพูด ด้วยความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
  9.4  วชิาหลัก  วิชาที่เป็นปัญหาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มี 4 
แขนงดังนี้ 
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   9.4.1  ด้านการอ่าน เด็กจะอ่านหนังสือได้หรือไม่ ต้องอาศัยทักษะเบื้องต้นที่
จ าเป็น 3 ด้าน คือ การจ าค า การเข้าใจความหมายของค าศัพท์ และความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่
อ่าน 
   9.4.2  การสะกดด้วยอักษรและลายมือ ก่อนการสะกดค า ควรให้เด็กจ าแนก
ความแตกต่างระหว่างตัวอักษร ต้องจดจ าตัวอักษรให้ได้ แล้วจึงสะกดค า ครูต้องระลึกว่าต้องอ่านออก
ก่อนจึงจะเขียนได้ ดังนั้นครูไม่ควรให้เด็กเขียนค าที่เด็กยังอ่านไม่ได้ และในการสะกดค าครูต้องใช้
เทคนิควิธีต่าง ๆ ที่มีผลดีต่อการสะกดค า 
   9.4.3  คณิตศาสตร์ ครูต้องตระหนักว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มี 2 
กระบวนการ คือการค านวณ และการใช้เหตุผล ซึ่งการค านวณเป็นกระบวนการที่เด็กจะต้องลงมือท า 
คือ การบวก การลบ การคูณ และการหาร ส่วนการใช้เหตุผลเป็นกระบวนการที่เด็กต้องหาสาเหตุ
ความเป็นมาก่อนที่จะค านวณ จึงต้องเก่ียวข้องกับการอ่าน การคิดหาเหตุผล การใช้ความจ า และ
ความคิดรวบยอดที่เก่ียวกับนามธรรม 
  9.5  พ้ืนฐานอาชีพ  เป็นการเตรียมตัวให้เด็กมีความพร้อมในการท างานในอนาคต ซึ่ง
ควรส ารวจตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อพิจารณาว่าตนมีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพใด โดยการ
ส ารวจเบื้องต้นคือ ผลการเรียน บุคลิกลักษณะส่วนตัว ความสนใจ และความถนัดในอาชีพ 
  การเตรียมความพร้อมที่จะฝึกอาชีพ ครูควรเตรียมเด็กให้พร้อมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ความถนัดในการงาน 
2. การตัดสินใจเลือกงาน 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
4. ความสามารถในการปรับตัว 
5. บุคลิกลักษณะ 
6. ความอดทนในการท างาน 
7. ทัศนคิติ 

  ดังนั้นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จึงสามารถท่ีจะพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ ให้
สามารถพัฒนาได้เกือบเท่าเทียมกับเด็กปกติได้ ทั้งในเรื่องการเรียนของเด็ก ทักษะทางวิชาการของ
เด็ก อารมณ์ของเด็ก และพฤติกรรมของเด็ก ทั้งนี้ท้ังนั้นขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ของผู้ปกครอง การสอน
ของครู สภาพแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย สิ่งที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนของเด็กเพ่ือให้สิ่งนั้นได้
ช่วยให้เด็กได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตัวเด็กเอง 
  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ วิธีการ
จัดการศึกษา การจัดท าหลักสูตรเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีความแตกต่างกัน เด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่กระจายอยู่ชั้นเรียนทั่ว ๆ ไป แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าเมื่อ
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เทียบกับระดับสติปัญญา มีปัญหาในการรับและการส่งข้อมูล มีความยุ่งยากล าบากในการเรียน หรือ
เรียกว่าเด็กเรียนยากโดยทั่วไปมีสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจปกติ แต่เรียนหนังสือได้ไม่
ค่อยดีนัก เนื่องจากสมองด้อยความสามารถในการน าข้อมูลไปใช้หรือยุ่งยากเป็นบางเรื่องหรือเฉพาะ
เรื่อง เช่น การอ่าน การเขียน การสะกดค า หรือคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมี
การสอนเสริมตามลีลาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ลดสิ่งรบกวนเพิ่มสมาธิและวิธีการเรียนรู้ให้กับเด็ก  
  การช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเด็กปกติ
มากนัก ให้เด็กได้ท างานที่สอดคล้องกับความสามารถของตัวเด็กเม่ือท างานได้ส าเร็จจะเป็นแรงจูงใจ
ให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเองถ้าเด็กอยู่ไม่นิ่ง รบกวนการเรียนของเพ่ือน ครูอาจแยกเด็กให้ท าในสิ่ง
ที่ตัวเด็กเองต้องการได้อย่างอิสระ และเป็นการปรับพฤติกรรมไปด้วย 
 10.  ควำมคำดหวังในเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
  เด็กท่ีมีปัญหาในทางการเรียนรู้นั้นจะพบว่าว่าตนเองอยู่ท่ามกลางความคาดหวังที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ สมองที่ก าลังพัฒนาไปเรื่อย ๆ ของเด็กก าลังเลื่อนไหลไป
ท่ามกลาง “สายธารที่ไม่หยุดนิ่งตามความเรียกร้องหรือความคาดหวังที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ”  ดังนั้น
ธรรมชาติและผลกระทบของปัญหาทางการเรียนรู้ จึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินผล การจัดการศึกษา และภาพรวมของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

  ขณะที่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีการพัฒนาตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน    
ก็จะถูกคาดหวังล่วงหน้าจากครูและผู้ใกล้ชิดว่าจะมีการปรับปรุงความสามารถพ้ืนฐานในทุกด้านไป
ในทางท่ีดีขึน้อย่างสม่ าเสมอ  

  การคาดหวังทางวิชาการในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่
มีคงวามเชื่อว่า เด็กต้องมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ  ในด้านความถูกต้องแม่นย า ความรวดเร็ว ความ
ยืดหยุ่น และพัฒนาด้านภาษา ความจ า ทักษะการเคลื่อนไหว สมาธิ ตลอดจนการใช้เหตุผล  ถ้าเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีการพัฒนาในด้านเหล่านี้ช้า ซึ่งไม่เพียงพอที่จะเรียนหรือท างานให้ได้
คามความคาดหวัง ช่องว่างที่เกิดข้ึนในเรื่องของทักษะและความสามารถทางวิชาการก็จะห่างยิ่งขึ้น
เรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับเพ่ือนในวัยเดียวกัน 
 
บทสรุป 
 จากการศึกษาบทความของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน สรุปได้ว่าเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้มีตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน  ดังนั้น  วิธีการจัดการศึกษาการจัดท าหลักสูตรเนื้อและกิจกรรม
การเรียนการสอนจึงมีความแตกต่างกัน  เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่กระจายอยู่ 
ชั้นเรียนทั่ว ๆ ไป   แต่ผลสัมฤทธิ์เรียนต่ าเมื่อเทียบกับระดับสติปัญญา  มีปัญหาในการรับและการส่ง



 ๒๑ 

ข้อมูล   มีความยุ่งยากล าบากในการเรียน  หรือเรียกว่าเด็กเรียนยากโดยทั่วไปมีสภาพร่างกาย   
อารมณ์  สังคม  และจิตใจปกติ    แต่เรียนหนังสือไม่ค่อยดีนัก   เนื่องจากสมองด้วยความสามารถใน
การน าข้อมูลไปใช้หรือยุ่งยากเป็นบางเรื่องหรือเฉพาะเรื่อง  เช่น การอ่าน  การเขียน  การสะกดค า  
หรือคณิตศาสตร์  การจัดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องมีการสอนเสริมตามลีลาการเรียนรู้ของเด็ก
แต่ละคน   ลดสิ่งรบกวน  เพิ่มสมาธิและวิธีการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
 การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเด็กปกติมาก
นัก ให้เด็กได้ท างานที่สอดคล้องกับความสามารถของตัวเด็ก   เมื่อท างานได้ส าเร็จจะเป็นแรงจูงใจให้
เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  ถ้าเด็กไม่อยู่นิ่ง  รบกวนการเรียนของเพ่ือน   ครูอาจแยกเด็กให้ท าใน
สิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่างอิสระและเป็นการปรับพฤติกรรมไปด้วย  แต่เนื่องด้วย  เด็กที่มีปัญหาใน
ทางการเรียนรู้นั้น   อยู่ท่ามกลางความคาดหวังที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  กล่าวคือ   สมองที่
ก าลังพัฒนาไปเรื่อย ๆ  ของเด็กก าลังเลื่อนไหลไปท่ามกลาง  “สายธารที่ไม่หยุดนิ่งตามความเรียกร้อง
หรือความคาดหวังที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ”  ดังนั้น ธรรมชาติและผลกระทบของปัญหาทางการเรียนรู้  
จึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา   การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้   มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การประเมินผล  การจัดการศึกษา  และภาพรวมของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 ขณะที่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีการพัฒนาตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน  ก็จะถูก
คาดหวังล่วงหน้าจากครู   และผู้ใกล้ชิดว่าจะมีการปรับปรุงความสามารถพ้ืนฐานในทุกด้านในทางที่ดี
ขึ้นอย่างสม่ าเสมอ การคาดหวังทางวิชาการในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  จะตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานที่มีความเชื่อว่า  เด็กต้ องมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น เรื่อย ๆ ในด้านความถูกต้องแม่นย า   
ความรวดเร็ว  ความยืดหยุ่น  และพัฒนาด้านภาษา ความทรงจ า  ทักษะการเคลื่อนไหว  สมาธิ  
ตลอดจนการใช้เหตุผล  ถ้าเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  มีการพัฒนาในด้านเหล่านี้ช้า  ซึ่งไม่
เพียงพอที่จะเรียนหรือท างานให้ได้ตามความคาดหวัง  ช่องว่างที่เกิดขึ้น  ในเรื่องของทักษะและ
ความสามารถทางวิชาการก็จะห่างยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ  เมื่อเทียบกับเพ่ือนในวัยเดียวกัน 
 ดังนั้น  การที่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่  
ให้สามารถพัฒนาได้เกือบเท่าเทียมกับเด็กปกติได้  ทั้งในเรื่องการเรียนของเด็ก  ทักษะทางวิชาการ
ของเด็ก  อารมณ์ของเด็ก และพฤติกรรมของเด็กนั้นต้องขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ของผู้ปกครอง การ
สอนของครูตลอดสภาพแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย   ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของตัวเด็กเอง 

 
 
 
 



 ๒๒ 

ส่วนที่ 2 
 

แนวทำงกำรกำรปรับหลักสูตร 
ส ำหรับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (ฉบับทดลอง) 

 
ควำมน ำ 
 แนวทางการการปรับหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ฉบับ
ทดลอง) หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช   ๒๕๕๑  เป็นแผน หรือแนวทาง หรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษาของ ที่จะใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  โดยมุ่งหวังให้มีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต 
และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพ่ือการแข่งขันในยุคปัจจุบัน  ดังนั้นแนวทางการการปรับหลักสูตร
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ฉบับทดลอง) หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 
๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑ จึงประกอบด้วย
สาระส าคัญของหลักสูตรแกนกลาง  สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น   และสาระส าคัญที่
สถานศึกษาพัฒนาเพ่ิมเติม  โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติม  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายปีในระดับ
ประถมศึกษา เป็นรายภาค  และก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช   ๒๕๕๑    
 
วิสัยทัศน์ 
 แนวทางการการปรับหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ฉบับ
ทดลอง) หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุ่งเน้นให้เป็นสถานศึกษาในชุมชน  ที่มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมที่ดีงาม  โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกและพัฒนาตามศักยภาพจนถึงขีด
สุดในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ด้วยสื่อเทคโนโลยี  อีเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขในสถานศึกษาด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือ  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 



 ๒๓ 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน   
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการการปรับหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (ฉบับทดลอง) หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์      
การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง 
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และ  
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ 
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 ๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี 
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
 
 
 



 ๒๔ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 แนวทางการการปรับหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ฉบับ
ทดลอง) หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘ ประการ  เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔.   ใฝ่เรียนรู ้
๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 

สำระกำรเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ
อันพงึประสงค์  ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้  โดย
แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ ทกัษะส าคญั 
และคุณลกัษณะ 

ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน 

วทิยาศาสตร์   :   การน าความรู้ 
และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ไปใชใ้นการศึกษา คน้ควา้หา
ความรู้ และแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบ การคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล  
คิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์ และ
จิตวทิยาศาสตร์ 
 

สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม  :    การอยูร่่วมกนัใน
สงัคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสนัติ
สุข  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาใน
หลกัธรรมของศาสนา  การเห็น
คุณค่าของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม ความรักชาติ และ
ภูมิใจในความเป็นไทย 
 

ศิลปะ : ความรู้และทกัษะ
ในการคิดริเร่ิม  
จินตนาการ สร้างสรรค์
งานศิลปะ  สุนทรียภาพ
และการเห็นคุณค่าทาง
ศิลปะ 
 

ภาษาไทย  :  ความรู้  
ทกัษะและวฒันธรรม
การใชภ้าษา  เพื่อ การ
ส่ือสาร   ความช่ืนชม    
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา 
ไทย     และภูมิใจในภาษา
ประจ าชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :    
ความรู้ทกัษะ  เจตคติ และ
วฒันธรรม การใชภ้าษา 
ต่างประเทศในการส่ือสาร  
การแสวงหาความรู้ และ 
การประกอบอาชีพ 
 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  :  
ความรู้  ทกัษะ และเจตคติใน
การท างาน  การจดัการ             
การด ารงชีวติ  การประกอบ
อาชีพ  และการใชเ้ทคโนโลย ี
 

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ 
ทกัษะและเจตคติในการสร้าง
เสริมสุขภาพพลานามยัของตนเอง
และผูอ่ื้น  การป้องกนัและปฏิบติั
ต่อส่ิงต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อสุขภาพ
อยา่งถูกวธีิและทกัษะใน 
การด าเนินชีวติ 

คณิตศาสตร์ : การน าความรู้ทกัษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ไปใชใ้นการแกปั้ญหา การด าเนิน
ชีวติ  และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล 
มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์
 



 ๒๖ 

 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์     ๒. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
๓.  มีวินยั  ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยูอ่ยา่งพอเพียง  ๖.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย  ๘. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
๕. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

จุดหมาย 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวนิยัและปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
                  ๒.  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลยแีละมี
ทกัษะชีวติ  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
             ๔.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยดึมัน่ในวถีิชีวติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
                  ๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม                  
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชนแ์ละสร้างส่ิงท่ีดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข   
  
 

วสัิยทศัน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความ
สมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพ้ืนฐานความเช่ือวา่ ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

                มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั   ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                             
 ๑. ภาษาไทย                                ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา      
๒. คณิตศาสตร์                              ๖.  ศิลปะ         
๓. วทิยาศาสตร์                                             ๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี       
๔. สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม         ๘. ภาษาต่างประเทศ 
 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
๑.กิจกรรมแนะแนว 
๒.กิจกรรมนกัเรียน 
๓. กิจกรรมเพ่ือสงัคม
และสาธารณประโยชน์ 

ควำมสัมพันธ์ของกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 



 ๒๗ 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 แนวทางการการปรับหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  (ฉบับ
ทดลอง) หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
สำระท่ี ๑  กำรอ่ำน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
    ในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
สำระท่ี ๒  กำรเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน 
    เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน 
    การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
สำระท่ี ๓  กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑   สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  
    ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สำระท่ี ๔  หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ 
    พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สำระท่ี ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
    อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
สำระท่ี 1  จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 
มาตรฐาน ค 1.1    เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค 1.2     เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่าง      
    การด าเนินการต่าง ๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 1.3    ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 1.4    เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
 



 ๒๘ 

สำระท่ี  2  กำรวัด 
มาตรฐาน ค 2.1     เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
มาตรฐาน ค 2.2    แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
สำระท่ี 3 เรขำคณิต 
มาตรฐาน ค 3.1    อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2    ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ  
    (spatial reasoning)  และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต  
    (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
สำระท่ี 4 พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.1    เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 
มาตรฐาน ค 4.2    ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์   
    (mathematical  model)    อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน 
    แปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา 
สำระท่ี 5  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1    เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
มาตรฐาน ค 5.2    ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ 
    ได้อย่างสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3    ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข  แบ่งเป็น ๓ 
ลักษณะ ดังนี้ 
  1. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
  2.  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า  
ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมี

ความสัมพนัธ์ของการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 ๒๙ 

เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน  เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียน
ในหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ประกอบด้วย 
   2.1  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  
   2.2  กิจกรรมชุมนุม / ชมรม  
  3.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือ
แสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ  
 
กำรจัดเวลำเรียน 
 เวลาเรียนตามแนวทางการการปรับหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ (ฉบับทดลอง) หลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  หลักสูตรสถานศึกษา  ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ า
ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความ
พร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา  โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพ
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียน
วันละ ไม่เกิน ๕ ชั่วโมง  ชั้นมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓)  ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐ 

โครงสร้ำงเวลำเรียน 
 ก าหนดกรอบเวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ดังนี้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลำเรียน  (ช่ัวโมง/ปี) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1. ภาษาไทย 

      
200 200 200 160 160 160 

2. คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
3. วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (120) (120) (120) (120) (120) (120) 
 -  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
 -  หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนิน 
        ชีวิตในสังคม 
 -  เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

80 80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

 -  ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
6.  ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 
8. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลำเรียนพื้นฐำน 840 840 840 840 840 840 
รำยวิชำ/กิจกรรมที่จัดเพิ่มเติม       
1. คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40 
2. อาเซียนศึกษา 40 40 40 40 40 40 
3. หน้าที่พลเมือง  40 40 40 40 40 40 
รวมเวลำเรียนรำยวิชำ/กิจกรรมที่จัดเพิ่มเติม 120 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
1.  กิจกรรมแนะแนว 

(120) (120) (120) (120) (120) (120) 
20 20 20 20 20 20 

2. กิจกรรมนักเรียน        
     -  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
     -  กิจกรรมชมรม/ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20 20 20 20 20 20 
รวมเวลำเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 
รวมเวลำเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
สถำนศึกษำ 1,080  ชั่วโมง  

 
 



 ๓๑ 

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ  
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน          
ให้ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑ แบ่งออก เป็น ๔ ระดับได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และระดับชาติ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 ๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมิน
อย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
ให้มีการสอนซ่อมเสริม  การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้ เรียนมีพัฒนาการ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อย
เพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอน
ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผล      
การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา             
ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด 
รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ 
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ



 ๓๒ 

คณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดย
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้
ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน           
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เข้ารับการประเมินผลจากการประเมินใช้เป็น
ข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้าน
วินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  
กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาใน
การด าเนินการช่วยเหลือผู้ เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น
ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติ
ร่วมกัน 
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เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 
 ๑.  กำรตัดสิน กำรให้ระดับและกำรรำยงำนผลกำรเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
        ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละ
คนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน 
รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
   ระดับประถมศึกษา 
                (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
                (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
ก าหนด 
          (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
                (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ 
สถานศึกษาก าหนด  ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้น
ได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่
สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
   ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียน สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียน
หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร  ระบบร้อยละ และระบบที่
ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน 4 ระดับ 

ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ 
ระบบท่ีใช้ค ำส ำคัญสะท้อนมำตรฐำน 

5 ระดับ 2 ระดับ 
2.5 C+ 80 – 100 ดีเยี่ยม 

ผ่าน 
2 C 70 – 79 ดี 

1.5 D+ 60 – 69  พอใช้ 
1 D 50 – 59  ผ่าน 
0 F 0 – 49  ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
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  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น       
ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม     
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
  ๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
    การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบ
ความก้าวหน้า  ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท า
เอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
   การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่
สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ๒.  เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา  
           (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลา
เรียน        ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
           (๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
                        (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์                   
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
             (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
            (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ                 
ที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
 ๑.  เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
  ๑.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน  เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการ
เรียนของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมิน
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา
จะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓) จบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  
  ๑.๒ ประกาศนียบัตร  เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้
จบการศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ๑.๓ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึก
รายชื่อและข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)  
 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  
       เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดเป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าข้ึนเพ่ือ
บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจ าตัว
นักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม  ใบรับรองผลการเรียน และเอกสาร
อ่ืน ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 
          ๒.๑  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอน 
ใช้บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน  ส าหรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นรายห้องเรียน 
เอกสารบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา น าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
   -  ใช้บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนแต่ละรายวิชา 
   -  ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ รายงาน  และรับรองข้อมูลเกี่ยวกับ
พัฒนาการ และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
          ๒.๒  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลผลการ
เรียนรายวิชา และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนแต่ละคน ตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านระดับชั้น
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งข้อมูลด้านอื่น ๆ ของผู้เรียนที่บ้านและ
สถานศึกษา โดยจัดท าเป็นเอกสารรายบุคคล เพ่ือใช้ส าหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียน 
แต่ละคนได้รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  แบบรายงาน
ประจ าตัวนักเรียน น าไปใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
   -  รายงานผลการเรียน  ความประพฤติ  และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครอง
ได้รับทราบ 
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   -  ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร  ประสานงาน  เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 
   -  เป็นเอกสารหลักฐานส าหรับตรวจสอบ  ยืนยัน  และรับรองผลการเรียนและ
พัฒนาการต่างๆ  ของผู้เรียน 
          ๒.๓ ระเบียนสะสม  เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึนเพ่ือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของ
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ  เป็นรายบุคคล  โดยจะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ตลอดช่วง
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑   สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
   -  ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน 
   -  ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ  ผลการเรียนและการปรับตัวของ
ผู้เรียน 
   -  ใช้ติดต่อสื่อสาร  รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครอง 
   -  ใช้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ  รับรอง  และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน 
          ๒.๔  ใบรับรองผลการเรียน   เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึน  เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าหรับ
รับรองความเป็นนักเรียนหรือผลการเรียนของผู้เรียนเป็นการชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ  ทั้งกรณีที่
ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาและเม่ือจบการศึกษาไปแล้วน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
   -  รับรองความเป็นนักเรียนของสถานศึกษาที่เรียนหรือเคยเรียน 
   -  รับรองและแสดงความรู้ วุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
   -  ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ  สมัครเข้า
ท างาน  หรือเม่ือมีกรณีอ่ืนใดที่ผู้เรียนแสดงคุณสมบัติเก่ียวกับวุฒิความรู้  หรือสถานการณ์เป็นผู้เรียน
ของตน 
   -  เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ  รับรอง  ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็นผู้เรียน  
หรือการได้รับการรับรองจากสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้  และตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
สาระท่ี ๑  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  
 แก้ปัญหาในการด าเนินชววิต  และมวนิสัรรักการอ่าน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

ป.๑ 
 

๑. อ่านออกเสวรงค า 
และค าคล้องจอง 

๒. บอกความหมารของ
ค าทว่อ่าน 

การอ่านออกเสวรงและบอกความหมาร
ของค า ค าคล้องจอง และข้อความทว่
ประกอบด้วร ค าพืนนาาน  คือ ค าทว่ใช้
ในชววิตประจ าวัน  ไม่น้อรกว่า ๓๐๐ 
ค า  รวมทันงค าทว่ใช้เรวรนรู้ใน  กลุ่มสาระ
การเรวรนรู้อ่ืน ประกอบด้วร 

-  ค าทว่มวรูปวรรณรุกต์และไม่มวรูป
วรรณรุกต์  

-   ค าทว่มวตัวสะกดตรงตามมาตรา 
-   ค าทว่มวพรัญชนะควบกลน า   

    -   ค าทว่มวอักษรน า 

- บัตรค า 
- บัตรภาพ 
 

 ๓.  ตอบค าถามเกว่รวกับ 
เรื่องทว่อ่าน 

๔.  เล่าเรื่องร่อจากเรื่อง
ทว่อ่าน 

๕.  คาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องทว่อ่าน 

 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
    - นิทาน 
    - เรื่องสันน ๆ 
    - เรื่องราวจากบทเรวรนในกลุ่มสาระ 
 การเรวรนรู้ภาษาไทรและกลุ่ม 
 สาระการเรวรนรู้อ่ืน 

- หนังสือนิทานอวสป 
 ส าหรับเด็ก 
- เรื่องสันนเสริมทว่
 นอกเหนือจากใน
 บทเรวรน 

 ๖. อ่านหนังสือตาม
ความสนใจ         

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
    - หนังสือทว่นักเรวรนสนใจและ 
 เหมาะสมกับวัร 
    - หนังสือทว่ครูและนักเรวรนก าหนด 
 ร่วมกัน   
 

- หนังสืออ่าน 
 นอกเวลา 
- หนังสือนิทาน  
 หรือเรื่องสันน 



 ๓๙ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

 ๗. บอกความหมารของ
เครื่องหมาร  หรือ
สัญลักษณ์ส าคัญทว่มัก
พบเห็นใน
ชววิตประจ าวัน 

การอ่านเครื่องหมารหรือสัญลักษณ์
ประกอบด้วร 
    - เครื่องหมารสัญลักษณ์ต่าง ๆ  
 ทว่พบเห็นในชววิตประจ าวัน 
    - เครื่องหมารแสดงความปลอดภัร 
  และแสดงอันตราร 

-  บัตรเครื่องหมาร
ต่าง ๆ  

 ๘. มวมารราท 
    ในการอ่าน 

 มารราทในการอ่าน  เช่น 
    - ไม่อ่านเสวรงดังรบกวนผู้อ่ืน 
    - ไม่เล่นกันขณะทว่อ่าน 
    - ไม่ท าลารหนังสือ 

 

ป.๒ ๑. อ่านออกเสวรงและการ
บอกวามหมารของค า
คล้องจอง 

๒. อธิบารความหมารของ 
 ค าทว่อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอ่านออกเสวรงและการบอกวามหมาร
ของค า ค าคล้องจอง ทว่ประกอบด้วรค า
พืนนาานเพิ่มจาก  ป. ๑   ไม่น้อรกว่า ๔๐๐ 
ค า  รวมทันงค าทว่ใช้เรวรนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรวรนรู้อ่ืน ประกอบด้วร 

- ค าทว่มวรูปวรรณรุกต์และไม่มวรูป 
 วรรณรุกต์ 
- ค าทว่มวตัวสะกดตรงตามมาตรา 
- ค าทว่มวพรัญชนะควบกลน า   
- ค าทว่มวอักษรน า  
- ค าทว่มวตัวการันต ์
- ค าทว่มว รร 
- ค าทว่มวพรัญชนะและสระทว ่
 ไม่ออกเสวรง 

 

- บัญชวค าพืนนาาน  
 ๔๐๐ ค า 
- บัตรค าทว่มวรูป 
 วรรณรุกต์และไม่มว 
 รูปวรรณรุกต์ 
- บัตรค าทว่มวตัวสะกด 
 ตรงตามมาตรา 
- บัตรค าทว่มวพรัญชนะ 
 ควบกลน า  
- บัตรค าทว่มวอักษรน า 
- บัตรค าทว่มวตัวการนัต ์
- บัตรค าทว่มว รร 
- บัตรค าทว่มวพรัญชนะ 
 และสระทวไ่ม ่
 ออกเสวรง 

๓. ตอบค าถามเกว่รวกับ
เร่ืองทว่อ่าน 

๔. ระบุใจความส าคัญจาก
เร่ืองทว่อ่าน 

๕. แสดงความคิดเห็นจาก 
 เร่ืองทว่อ่าน 

ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น
เกว่รวกบัเร่ืองทว่อ่านจากสื่อต่างๆ เช่น 
    - นิทาน 
    - เร่ืองเล่าสันน ๆ 
    - บทเพลงและบทร้อรกรองง่าร ๆ 

- แถบค าถาม 
- นิทาน 
- เร่ืองเล่าสันน ๆ 
- บทเพลงและ 
  บทร้อรกรองง่าร ๆ 



 ๔๐ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

      - เร่ืองราวจากบทเรวรนในกลุม่สาระ 
 การเรวรนรู้ภาษาไทร  และ 
 กลุ่มสาระการเรวรนรู้อื่น 
    - ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 

- เร่ืองราวจากบทเรวรน 
 ในกลุ่มสาระ 
 การเรวรนรู้ภาษาไทร   
 และกลุ่มสาระ 
 การเรวรนรู้อ่ืน     
- หนังสือพิมพ์   
 โทรทัศน ์

๖. อ่านหนังสือตาม 
 ความสนใจอร่าง 
 สม่ าเสมอและน าเสนอ 
 เร่ืองทว่อ่าน 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
- หนังสือทว่นักเรวรนสนใจและ 
 เหมาะสมกับวัร 
- หนังสือทว่ครูและนักเรวรนก าหนด 
 ร่วมกัน 

- หนังสือจากห้องสมุด 

๗. อ่านข้อเขวรนเชิง 
 อธิบาร และปฏิบัต ิ
 ตามค าสัง่หรือ 
 ข้อแนะน า 

การอ่านข้อเขวรนเชิงอธิบาร และปฏิบัติ
ตามค าสัง่หรือข้อแนะน า 

- การใช้สถานทว่สาธารณะ  
- ค าแนะน าการใช้เคร่ืองใช้ทว่จ าเป็น 
 ในบ้านและในโรงเรวรน 

- ป้ารประชาสัมพนัธ์ 
- ข้อความหรือ 
 ค าแนะน าในการ 
 ปฏิบัติตามสถานทว ่
 ต่าง ๆ 

๘.  มวมารราทในการอ่าน มารราทในการอ่าน  เช่น 

- ไม่อ่านเสวรงดังรบกวนผู้อื่น 
    - ไม่เล่นกันขณะทว่อ่าน 
    - ไม่ท าลารหนงัสือ 
    - ไม่ควรแร่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่าน 
 ขณะทว่ผู้อ่ืนก าลังอ่านอรู่ 

- สื่อ  
- อินเตอร์เน็ต 
- หนังสือ 

ป.๓ ๑. อ่านออกเสวรงค า 
ข้อความ เรื่องสันนๆ 
และบทร้อรกรอง
ง่ารๆ ได้ถูกต้อง 
  

๒. อธิบารความหมาร
ของค าและข้อความทว่
อ่าน 

การอ่านออกเสวรงและการบอก
ความหมารของค า ค าคล้องจอง 
ข้อความ และบทร้อรกรองง่าร ๆ ทว่
ประกอบด้วรค าพืนนาานเพิ่มจาก  ป.๒  
ไม่น้อรกว่า  ๖๐๐ ค า  รวมทันงค าทว่
เรวรนรู้ในกลุ่มสาระการเรวรนรู้อ่ืน 
ประกอบด้วร 

- ค าทว่มวตัวการันต์ 

- บัตรพรัญชนะ สระ 
 วรรณรุกต์  
 บัตรภาพ 
- แบบฝึกทักษะ 
 รารบุคคล 
- บัตรพรัญชนะ สระ 
 วรรณรุกต์  
 บัตรภาพ 



 ๔๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

- ค าทว่มว รร 
- ค าทว่มวพรัญชนะและสระ 
 ไม่ออกเสวรง 
- ค าพ้อง 

    - ค าพิเศษอ่ืน ๆ เช่น ค าทว่ใช้  
 ฑ ฤ ฤๅ 

- แบบฝึกทักษะ 
 รารบุคคล 

 ๓. ตันงค าถามและตอบ 
 ค าถามเกว่รวกับเรื่อง 
 ทว่อ่าน 
๔. ล าดับเหตุการณ์และ 
 คาดคะเนเหตุการณ์ 
 จากเรื่องทว่อ่าน 
๕. สรุปความรู้และ
 ข้อคิดจากเรื่องทว่อ่าน
 เพ่ือน าไปใช้ใน
 ชววิตประจ าวัน 

อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
- นิทานหรือเรื่องสันนเกว่รวกับท้องถิ่น 

- เรื่องเล่าสันน ๆ 

- บทเพลงและบทร้อรกรอง 

- บทเรวรนในกลุ่มสาระ 

 การเรวรนรู้อ่ืน 

- ข่าวและเหตุการณ์ใน

ชววิตประจ าวันในท้องถิ่นและ

ชุมชน 

- นิทานหรือเรื่องสันน 
 เกว่รวกับท้องถิ่น  
- บทเพลงและ 
 บทร้อรกรอง 
- บทเรวรนในกลุ่ม
 สาระการเรวรนรู้อ่ืน 
- ข่าวและเหตุการณ์
 ในชววิตประจ าวัน 
 ในท้องถิ่นและ 
 ชุมชน 

๖. อ่านหนังสือตาม
 ความสนใจ 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 

    - หนังสือทว่นักเรวรนสนใจและ 

 เหมาะสมกับวัร 

- หนังสือทว่ครูและนักเรวรนก าหนด

 ร่วมกัน 

การอ่านหนังสือตาม

ความสนใจ เช่น 

    - หนังสือทว่

 นักเรวรนสนใจ

 และเหมาะสม

 กับวัร 

    - หนังสือทว่ครูและ 

 นักเรวรนก าหนด

 ร่วมกัน 
๗. อ่านข้อเขวรน 
 เชิงอธิบารและ
 ปฏิบัติตามค าสั่ง
 หรือข้อแนะน า 

การอ่านขอ้เขวรนเชิงอธิบารและปฏิบัติ

ตามค าสั่งหรือข้อแนะน า 

 

-  ประกาศ ป้าร

โฆษณา และ 

   ค าขวัญ 



 ๔๒ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

- ค าแนะน าต่าง ๆ ในชววิตประจ าวัน 

- ประกาศ ป้ารโฆษณา และค าขวัญ 
 ๘. อธิบารความหมาร

ของข้อมูลจาก

แผนภาพ  

การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ - แผนภาพ 

๙. มวมารราทในการอ่าน มารราทในการอ่าน  เช่น 

- ไม่อ่านเสวรงดังรบกวนผู้อ่ืน 

- ไม่เล่นกันขณะทว่อ่าน 

- ไม่ท าลารหนังสือ 
   - ไม่ควรแร่งอ่านหรือชะโงกหน้าไป 
 อ่านขณะทว่ผู้อ่ืนก าลังอ่าน 

- แบบสังเกต

 พฤติกรรม 

ป.๔ ๑. อ่านออกเสียง 
 บทร้อยแก้วและ        
 บทร้อยกรองได้
 ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  อธิบายความหมาย
 ของค า ประโยค 
 และส านวนจากเรื่อง
 ที่อ่าน 

การอ่านออกเสียงค าและการบอก
ความหมายของบทร้อยแก้วและ 
บทร้อยกรองที่ประกอบด้วย 

- ค าท่ีมี ร ล เป็นพยัญชนะต้น 
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  
- ค าท่ีมีอักษรน า 
- ค าประสม 
- อักษรย่อและเครื่องหมาย 
  วรรคตอน 
- ประโยคที่มีส านวนเป็นค าพังเพย  

สุภาษิต ปริศนาค าทาย  และ
เครื่องหมายวรรคตอน 

การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านอง
เสนาะ 

- บัตรค า  
- ใบงาน 
- รูปภาพ ส านวน  
  ค าพังเพย  สุภาษิต

ปริศนาค าทาย 
เครื่องหมาย 

  วรรคตอน 
- ใบความรู้ 
- แบบทดสอบ 

๓. อ่านเรื่องสั้น ๆ ตาม
เวลาที่ก าหนดและ
ตอบค าถามจากเรื่อง
ที่อ่าน 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 

- เรื่องสั้น ๆ 

- เรื่องเล่าจากประสบการณ์ 
- นิทานชาดก 

- นิทาน 
- บทความ 



 ๔๓ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

๔. แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น               
จากเรื่องที่อ่านเป็น
ข้อความสั้นๆ 

๕. คาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่านโดย
ระบุเหตุผลประกอบ
เป็นข้อความสั้น ๆ 

๖. สรุปความรู้และ 
    ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 
    เพ่ือน าไปใช้ใน 
    ชีวิตประจ าวันเป็น 
    ข้อความสั้น ๆ 

- บทความ 
- บทโฆษณา  
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

    - ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
    - สารคดีและบันเทิงคดี 

 ๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่า 
    ตามความสนใจอย่าง.    
    สม่ าเสมอและแสดง 
    ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
    เรื่องท่ีอ่าน 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 

- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ  

  เหมาะสมกับวัย 
   - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนด 
     ร่วมกัน 

- หนังสือที่นักเรียน 

  สนใจ  
- หนังสือการ์ตูน 
  วิชาการ 

๘. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน - ใบความรู้เรื่อง  
  มารยาทในการอ่าน 
- บทเรียนออนไลน์  
  เรื่องมารยาท 
  ในการอ่าน  
 

ป. ๕ ๑. อ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วและ บทร้อย
กรองได้ถูกต้อง 

๒. อธิบายความหมาย
ของค า ประโยคและ
ข้อความที่เป็นการ
บรรยาย                  
และการพรรณนา 

- การอ่านออกสียงบทร้อยแก้วและ 
  บทร้อยกรอง 
- การอ่านค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
- อ่าน ค าท่ีมีอักษรน า 
- อ่านค าที่มีตัวการันต์ 
- อ่านอักษรย่อและเครื่องหมาย 
  วรรคตอน 
 
 

- แบบอ่านออกเสียง 

 

 

 

- ใบความรู้ 

- แบบฝึกหัด 



 ๔๔ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

 - การอ่านข้อความสั้น ๆ ที่มี   
  ความหมายโดยนัย ที่พบ 
  ชีวิตประจ าวัน 
- การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็น 
  ท านองเสนาะบทหลักได้ 

- แบบอ่านออกเสียง 
  เป็นท านองเสนาะ 

 ๓.  อธิบายความหมาย
โดยนัย  จากเรื่องที่
อ่านอย่างหลากหลาย 

๔. แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจาก
ข้อความสั้น ๆ 

๕. วิเคราะห์และแสดง 
   ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   เรื่องท่ีอ่านเพ่ือ 
   น าไปใช้ในการด าเนิน 
   ชีวิต 

- เล่าเรื่องจากวรรณคดีในบทเรียนและ 
  ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
- นิทาน 
- บทโฆษณา      
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

- แบบอ่านจาก 
  วรรณคดี 
- แบบอ่านข่าวและ 
  เหตุการณ์ 
  ประจ าวัน 

๖. อ่านงานเขียน 
    เชิงอธิบาย ค าสั่ง    
   ข้อแนะน า และ 
   ปฏิบัติตาม 

การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง 
ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม เช่น 

- การใช้พจนานุกรม 
- การอ่านฉลากยา   

    -ข่าวเหตุการณ์ประจ าวัน 

-พจนานุกรม 
-ใบความรู้ฉลากยา 
-ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- แถบพยัญชนะ สระ 
- บัตรค า 

 ๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่า 
    ตามความสนใจอย่าง 
    สม่ าเสมอและแสดง 
   ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   เรื่องท่ีอ่าน 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ 
  เหมาะสมกับวัย 
- หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนด  
  ร่วมกัน 

    - หนังสือนิทาน 

-หนังสือนิทาน 

๘. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน - ใบความรู้มารยาท 
  การอ่าน 

ป.๖ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อย
แก้วและบทร้อยกรอง
ได้ถูกต้องเป็นโวหาร 

การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของบทร้อยแก้ว  และบทร้อย
กรอง ประกอบด้วย 

- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า  

- แผนภูมิบทร้อยกรอง 
- บัตรค า 
- เพลงค าควบกล้ า 
- เกม 



 ๔๕ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

๒. อธิบายความหมาย 
    ของค า ประโยคและ  
    ข้อความ 

- ค าที่มีอักษรน า 
- ค าที่มีตัวการันต ์
- ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
- วัน เดือน ปีแบบไทย 
- ข้อความที่เป็นโวหารตา่งๆ  

    - ส านวนเปรียบเทียบ 
การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 

 

๓. อ่านเร่ืองสั้น ๆ อย่าง
หลากหลายโดยจับ
เวลาแล้วถามเก่ียวกับ
เร่ืองที่อ่าน 

๔. แยกข้อเท็จจริงและ 
   ข้อคิดเห็นจากเรื่อง 
   ที่อ่าน 

การอ่านจับใจความจากสื่อตา่ง ๆ เช่น      
- เร่ืองสั้น ๆ  
- นิทานและเพลงพื้นบ้าน 
- บทความ 

- ตัวอย่างนิทานและ 
  เพลงพื้นบา้น 

๕. อธิบายการน าความรู้
และความคิดจากเรื่อง
ที่อ่านไปตัดสนิใจ
แก้ปัญหาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

- พระบรมราโชวาท 
- สารคด ี
- เร่ืองสั้น 

- งานเขียนประเภทโน้มน้าว 
- บทโฆษณา  
- ข่าว และเหตุการณ์ส าคัญ   
- การอ่านเร็ว 

- ตัวอย่างเร่ืองสั้น 
- ตัวอย่างโฆษณา 
- ข่าวและเหตุการณ์ 

๖. อ่านงานเขียนเชิง
อธิบาย ค าสั่ง  
ข้อแนะน างา่ย ๆ และ
ปฏิบัติตามได ้ 

 

การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง 
ข้อแนะน า และปฏบิัติตาม 

- การใช้พจนานุกรม 
  - การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันใน  
  สังคม 

  - ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน 
และการใช้สถานที่สาธารณะใน
ชุมชนและท้องถิ่น  

- แบบเรียน 
- พจนานุกรม 
- แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

๗. อธิบายความหมายของ
ข้อมูล  จากการอ่าน
แผนผัง แผนที่ 
แผนภูมิ และกราฟ 

 

การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ 
และกราฟ 
 

- แผนผัง 



 ๔๖ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

๘. อ่านหนังสือตามความ
สนใจได้ และอธิบาย
คุณค่าที่ได้รับ 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ  
  เหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนด 
  ร่วมกัน  

- ห้องสมุด 

๙. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน - สื่อมัลติมีเดีย 

 
สาระท่ี ๒    การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขวรนเขวรนสื่อสาร เขวรนเรวรงความ ร่อความ และเขวรนเรื่องราวใน

รูปแบบต่าง ๆ   เขวรนรารงานข้อมูลสารสนเทศและรารงานการศึกษาค้นคว้า
อร่างมวประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

ป.๑ ๑. คัดลารมือตัวบรรจง 
   เต็มบรรทัด 

การคัดลารมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตามรูปแบบการเขวรนตัวอักษรไทร 

ข้อความส าหรับ 
คัดลารมือ 

 ๒. เขวรนสื่อสารด้วรค าทว่ 
   ใช้ในชววิตประจ าวัน 

 
 

การเขวรนสื่อสาร 
- ค าทว่ใช้ในชววิตประจ าวัน 
- ค าพืนนาานในบทเรวรน   

 

- ค าในบัญชวค า  
 พืนนาานชันน ป.๑ 

- บัตรภาพ 
- บัตรค า 

 ๓. มวมารราทใน 
    การเขวรน 

มารราทในการเขวรน เช่น 
- เขวรนให้อ่านง่าร  
- ไม่ขวดเขวรนในทว่สาธารณะ 

 

ป.2 ๑. คัดลารมือตัวบรรจง 
  เต็มบรรทัด 

การคัดลารมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ตามรูปแบบการเขวรนตัวอักษรไทร 

แบบคัดลารมือ 

๒. เขวรนเร่ืองสันน ๆ  
    เกว่รวกับประสบการณ์ 

การเขวรนเรื่องสันน ๆ เกว่รวกับ
ประสบการณ ์

ภาพถ่ารทวน่ักเรวรน
บันทึก 

๓. เขวรนเร่ืองสันน ๆ  
    ตามจินตนาการ 

การเขวรนเร่ืองสันน ๆ ตามจินตนาการ ภาพตัวอร่างจาก
หนังสือและสื่อตา่ง ๆ  

๔. มวมารราทในการเขวรน มารราทในการเขวรน  เช่น 
- เขวรนให้อ่านง่าร สะอาด ไม่ขวดฆ่า 

สื่อ , อินเตอร์เน็ต 
หนังสือ 



 ๔๗ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

- ไม่ขวดเขวรนในทว่สาธารณะ 
- ใช้ภาษาเขวรนเหมาะสมกับเวลา 

สถานทว่ และบุคคล 
- ไม่เขวรนล้อเลวรนผู้อืน่หรือท าให้ผู้อื่น 
  เสวรหาร  

ป.3 ๑. คัดลารมือตัวบรรจง 
  เต็มบรรทัด 

การคัดลารมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตามรูปแบบการเขวรน ตัวอักษรไทร 

- แบบฝึกทักษะ 

๒. เขวรนบรรราร
เกว่รวกับสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งได้ 

การเขวรนบรรรารเกว่รวกับ 
ลักษณะของ คน สัตว์ สิ่งของ  
สถานทว่ 

- แบบฝึกทักษะ 

๓. เขวรนบันทึก 
    ประจ าวัน 

การเขวรนบันทึกประจ าวัน - แบบฝึกทักษะ 

๔. เขวรนจดหมารลาครู การเขวรนจดหมารลาครู - แบบฝึกทักษะ 
๕. เขวรนเรื่องตาม 
    จินตนาการ 

การเขวรนเรื่องตามจินตนาการจาก 
ค า ภาพ และหัวข้อทว่ก าหนด 

- แบบฝึกทักษะ 

๖. มวมารราทใน 
    การเขวรน 

มารราทในการเขวรน  เช่น 
- เขวรนให้อ่านง่าร สะอาด  

      ไม่ขวดฆ่า 
- ไม่ขวดเขวรนในทว่สาธารณะ 
- ใช้ภาษาเขวรนเหมาะสมกับ 

      เวลา สถานทว่ และบุคคล 
   - ไม่เขวรนล้อเลวรนผู้อ่ืนหรือท าให้ 
     ผู้อื่นเสวรหาร 

- แบบสังเกต 
  พฤติกรรม 

ป.4 ๑. คัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัด             

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ 
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย 

- แบบคัดลายมือ 

๒.  เขียนสื่อสารโดยใช้
ค าได้ถูกต้องชัดเจน 
และเหมาะสม 
อย่างง่าย 

การเขียนสื่อสาร อย่างง่าย เช่น 
- ค าขวัญ 

  - ค าแนะน า   

- แถบข้อความ 
  เกี่ยวกับ ค าขวัญ   
  ค าแนะน า   



 ๔๘ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

๓. เขียนแผนภาพโครง
เรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพ่ือใช้
พัฒนางานเขียน 
อย่างง่าย 

การน าแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดไปพัฒนางานเขียน อย่างง่าย 
 

- แผนภาพความคิด 

๔. เขียนย่อความจาก 
    เรื่องสั้น ๆ  

การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
นิทาน   

- นิทาน 

๕. เขียนจดหมายถึง
เพ่ือนและบิดามารดา   

การเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดา
มารดา  

- ตัวอย่างการเขียน 
  จดหมาย 

๖. เขียนบันทึกและ
เขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้า    

การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้า    

- ตัวอย่างการเขียน 
  บันทึก 

๗. เขียนเรื่องตาม 
    จินตนาการ 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ - ภาพ 

๘. มีมารยาทใน 
    การเขียน 

มารยาทในการเขียน - ใบความรู้เรื่อง  
  มารยาทใน 
  การเขียน 
- บทเรียนออนไลน์   
  เรื่องมารยาทใน 
  การเขียน 

ป. ๕ 
 

๑. คัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด และครึ่ง
บรรทัด       

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และ ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย 

- แบบคัดลายมือของ 
  กระทรวง 
  ศึกษาธิการ 

๒. เขียนสื่อสารโดยใช้
ค าได้ถูกต้องชัดเจน 
และเหมาะสม 

การเขียนสื่อสาร 
- ค าขวัญ 
- การเขียนค าอวยพรวันเกิด  
  วันปีใหม่ 

- กระดาษท าการ์ด 

๓. เขียนแผนภาพโครง
เรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพ่ือใช้
พัฒนางานเขียน 

การเขียนแผนภาพการเขียนแผนภาพ
ความคิดจากเรื่องสั้น ๆ ได้ 

- เรื่องสั้น 

๔. เขียนย่อความจาก 
    เรื่องท่ีอ่าน 

การเขียนย่อความจากประกาศ  
แจ้งความนิทาน 

- นิทาน 



 ๔๙ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

 ๕. เขียนจดหมายถึง 
   ผู้ปกครองและญาติ 

การเขียนจดหมายผู้ปกครอง - ใบความรู้รูปแบบ 
  การเขียนจดหมาย 

๖. เขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นได้
ตรงตามเจตนา 

การเขียนแสดงความรู้สึกเขียนแสดง
ความรู้สึกตนเองจากประสบการณ์ 

- รูปภาพ 
- วีดีโอ 

๗. กรอกแบบราย 
    การต่าง ๆ 
  

การกรอกแบบรายการแบบฟอร์ม 
การสมัครเรียน 

- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน 

- แบบฟอร์ม 
  การสมัครเรียน 
- ใบฝากเงินและ 
  ใบถอนเงิน 

๘. เขียนเรื่องตาม 
  จินตนาการ 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ - รูปภาพ 

๙. มีมารยาทใน 
    การเขียน 

มารยาทในการเขียน - ใบความรู้มารยาท 
  การเขียน 

ป.๖ ๑. คัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด  และคร่ึง
บรรทัด 

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
คร่ึงบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย 

- สื่อการเรียน 
- แบบฝึกคัดลายมือ 

๒.  เขียนสื่อสารโดยใช้ค า
ง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
ชัดเจน และเหมาะสม 

การเขียนสื่อสาร เช่น  
- ค าขวัญ 
- ค าอวยพร 
- ประกาศ   

- แบบฝึกค าอวยพร 
  เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 

๓. เขียนแผนภาพโครง
เรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช้พัฒนา
งานเขียน          

การเขียนแผนภาพโครงเร่ืองและ
แผนภาพความคิด 

- ตัวอย่างการเขียน
แผนภาพความคิด 

๔. เขียนเรียงความสั้น ๆ 
    ตามความสนใจ 

การเขียนเรียงความ - ตัวอย่างการเขียน 
  เรียงความ 

๕. เขียนย่อความจาก 
    เร่ืองที่อ่าน 

การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น
นิทาน  ความเรียงประเภทต่าง ๆ 
ประกาศ แจ้งความ  แถลงการณ์ 
จดหมายถึงผู้ปกครองและญาต ิ
ค าสอน โอวาท ค าปราศรัย สุนทรพจน ์
รายงาน ระเบียบ ค าสั่ง    

- ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
  การเขียน ย่อความ ,  
  นิทาน ,ประกาศ , 
  จดหมาย, ค าสอน,   
  รายงาน, ระเบียบ,  
  ค าสั่ง 

๖. เขียนจดหมายส่วนตัว การเขียนจดหมายส่วนตัว 
- จดหมายขอโทษ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 

- แบบฟอร์มการเขียน 
  จดหมาย 



 ๕๐ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

- จดหมายแสดงความเห็นใจ 
- จดหมายแสดงความยินด ี

 ๗. กรอกแบบรายการ 
    ต่าง ๆ 
 

การกรอกแบบรายการ 
- แบบค าร้องต่าง ๆ 
- ใบสมัครศึกษาต่อ 
- แบบฝากส่งพสัดุและไปรษณยีภัณฑ์ 

- แบบกรอกรายการ 
- ตัวอย่างการกรอก  
  ต่าง ๆ 
- แบบกรอกพัสดุและ 
  ไปรษณียภัณฑ ์
- ตัวอย่างการกรอก 
  พัสดุและ 
  ไปรษณียภัณฑ ์

๘. เขียนเร่ืองตาม
จินตนาการและ
สร้างสรรค ์

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและ
สร้างสรรค ์

- ตัวอย่างการเขียน 
  เร่ืองตามจินตนาการ 
- แบบฝึกการเขียน 
  เร่ือง 

๙. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน - ใบความรู้เกี่ยวกับ 
  มารยาทในการเขียน 

 
สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอร่างมววิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อร่างมววิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

ป.๑ ๑. ฟังค าแนะน า ค าสั่ง 
    ง่าร ๆ และปฏิบัติตาม 
๒. ตอบค าถามและเล่า

เรื่องทว่ฟังและดู ทันงทว่
เป็นความรู้และความ
บันเทิง 

๓. พูดแสดงความ 
    คิดเห็นและ 
    ความรู้สึก จากเรื่อง 
   ทวฟั่งและดู 

การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่ง
ง่าร ๆ 
พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกสันน ๆ 
จากเรื่องทว่ฟังและดู ทันงทว่เป็นความรู้
และความบันเทิง เช่น 

- เรื่องเล่าส าหรับเด็ก 
- นิทาน  
- การ์ตูน 
- เรื่องขบขัน 

แถบประโรคค าสั่ง
ต่าง ๆ 
- หนังสือนิทาน 
- เรื่องสันนต่าง ๆ  
- การ์ตูน 
 



 ๕๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

 ๔. พูดสื่อสารได้ตาม 
    วัตถุประสงค์ 

การพูดสื่อสารในชววิตประจ าวัน เช่น 
- การแนะน าตนเอง 
- การขอความช่วรเหลือ 
- การกล่าวค าขอบคุณ 

    - การกล่าวค าขอโทษ 

- แถบตัวอร่าง  
  ประโรคการทักทาร  
  การขอบคุณ  
  การขอความ 
  ช่วรเหลือ  
  การกล่าวขอบคุณ  
  และการกล่าว 
  ขอโทษทว่ใช้ 
  ในชววิตประจ าวัน 

๕. มวมารราทในการฟัง  
    การดู และการพูด 

มารราทในการฟัง เช่น 
- ตันงใจฟัง ตามองผู้พูด 
- ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะทว่ฟัง 
- ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มไป

รับประทานขณะทว่ฟัง 
- ให้เกวรรติผู้พูดด้วรการปรบมือ 
- ไม่พูดสอดแทรกขณะทว่ฟัง  

มารราทในการดู เช่น 
- ตันงใจด ู
- ไม่ส่งเสวรงดังหรือแสดงอาการ

รบกวนสมาธิของผู้อ่ืน  

 

ป.๒ ๑. ฟังค าแนะน า ค าสั่ง 
และปฏิบตัิตาม 

การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งได้ - ภาพ 
- ผ่านป้าร 
- ข้อความ 
- เสวรงพูด 

๒. เล่าเร่ืองทว่ฟังและดูทันง
ทว่เป็นความรู้และความ
บันเทิง 

๓. บอกสาระส าคัญของ
เร่ืองทว่ฟังและด ู

 

พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สกึจากเรื่อง
ทว่ฟังและดู ทันงทว่เปน็ความรู้และความ
บันเทิง  เชน่ 

- เร่ืองเล่าและสารคดวส าหรับเด็ก 
- นิทาน การ์ตูน และเร่ืองขบขัน 

- เร่ืองเล่าและสารคดว  
  ส าหรับเด็ก 
- หนังสือนิทาน  
  การ์ตูน และเร่ือง 
  ขบขัน 
 



 ๕๒ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

๔. ตอบค าถามเกว่รวกับ
เร่ืองทว่ฟังและด ู

- รารการโทรทัศน ์
  ส าหรับเด็ก 
- ข่าวและเหตุการณ์ 
  ประจ าวนั 
- เพลง 

 ๕. พูดแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกจาก
เร่ืองทว่ฟังและด ู

- รารการส าหรับเด็ก 
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
- เพลง  

 

๖. พูดสื่อสารไดช้ัดเจน
ตรงตามวัตถุประสงค ์ 

 

การพูดสื่อสารในชววิตประจ าวนั เช่น 
- การแนะน าตนเอง 
- การขอความช่วรเหลือ 
- การกล่าวค าขอบคุณ 
- การกล่าวค าขอโทษ 
- การเล่าประสบการณ์ในชววิต   
  ประจ าวนั               

- สื่อ , อินเตอร์เน็ต 
- แถบประโรคการพูด 
  ในโอกาสต่าง ๆ 
 
 

 ๗. มวมารราทในการฟัง  
    การดู และการพูด 

มารราทในการฟัง เช่น 
- ตันงใจฟัง ตามองผูพู้ด 
- ไม่รบกวนผู้อืน่ขณะทว่ฟัง 
- ไม่ควรน าอาหารหรือเครื่องดื่มไป

รับประทานขณะทว่ฟัง 
- ไม่พูดสอดแทรกขณะทว่ฟัง  

มารราทในการดู เช่น 
- ตันงใจดู 
- ไม่ส่งเสวรงดังหรือแสดงอาการ

รบกวนสมาธิของผู้อื่น  
มารราทในการพูด เช่น 

- ใช้ถ้อรค าและกิริราทว่สุภาพ 
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- ใช้นน าเสวรงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะทวผู่้อื่น 
  ก าลังพูด 
- ไม่พูดล้อเลวรนให้ผู้อื่นได้รับ 
  ความอับอารหรือเสวรหาร  

สื่อ , อินเตอร์เน็ต 
หนังสือ 



 ๕๓ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

ป.๓ ๑. เล่ารารละเอวรด
เกว่รวกบัเรื่องทว่ฟัง
และดูทันงทว่เป็นความรู้
และความบันเทิง 

๒. บอกสาระส าคัญจาก
การฟังและการดู 

๓. ตันงค าถามและตอบ
ค าถามเกว่รวกับเรื่อง
ทว่ฟังและดู 

๔. พูดแสดงความ
คิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องทว่ฟังและดู 

การจับใจความและพูดแสดงความ
คิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องทว่ฟัง
และดูทันงทว่เป็นความรู้และความ 
บันเทิง เช่น 

- เรื่องเล่าและสารคดวส าหรับเด็ก        
- นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน 
- รารการส าหรับเด็ก  
- ข่าวและเหตุการณ์ในชววิต  
  ประจ าวัน 

   - เพลง 

- เรื่องเล่าและสารคดว 
  ส าหรับเด็ก        
- นิทาน การ์ตูน  
  เรื่องขบขัน 
- รารการส าหรับเด็ก  
- ข่าวและเหตุการณ์ 
  ในชววิตประจ าวัน 
- เพลง 

๕. พูดสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
แบบง่าร ๆ 

การพูดสื่อสารในชววิตประจ าวัน เช่น 
- การแนะน าตนเอง 
- การแนะน าสถานทว่ในโรงเรวรนและ

ในชุมชน 
- การแนะน า/เชิญชวนเกว่รวกับ 
  การปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ เช่น  

การรักษาความสะอาดของ
ร่างการ 

- การเล่าประสบการณ์ใน 
  ชววิตประจ าวัน 
- การพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น  
  การพูดขอร้อง การพูดทักทาร   

การกล่าวขอบคุณและขอโทษ 
การพูดปฏิเสธ และการพูด 

  ซักถาม         
 
 

- แบบสังเกต 
  พฤติกรรม 



 ๕๔ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

๖. มวมารราทในการฟัง  
    การดู และการพูด 

มารราทในการฟัง เช่น 
- ตันงใจฟัง ตามองผู้พูด 
- ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะทว่ฟัง 
- ไม่ควรน าอาหารหรือเครื่องดื่มไป

รับประทานขณะทว่ฟัง 
- ไม่แสดงกิริราทว่ไม่เหมาะสม เช่น 

โห่ ฮา หาว  
- ให้เกวรรติผู้พูดด้วรการปรบมือ 
- ไม่พูดสอดแทรกขณะทว่ฟัง  

มารราทในการดู เช่น 
- ตันงใจด ู
- ไม่ส่งเสวรงดังหรือแสดงอาการ

รบกวนสมาธิของผู้อ่ืน  
มารราทในการพูด เช่น 

- ใช้ถ้อรค าและกิริราทว่สุภาพ 
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- ใช้นน าเสวรงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะทว่ผู้อ่ืน

ก าลังพูด 
- ไม่พูดล้อเลวรนให้ผู้อ่ืนได้รับความ

อับอารหรือเสวรหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบสังเกต 
  พฤติกรรม 



 ๕๕ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

ป.4 ๑. จ าแนกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีฟังและดู 

๒. พูดสรุปความจาก
การฟังและดู 

๓. พูดแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น         
และความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และดู 

๔. ตั้งค าถามและตอบ
ค าถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู 

- การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
  จากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจ าวัน 
- การจับใจความ และการพูดแสดง  
  ความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและ 
  ดูจากสื่อต่าง ๆ เช่น    

- เรื่องเล่า    
- บทความสั้น ๆ    
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
- โฆษณา 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  - เรื่องราวจากบทเรียนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย  และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน  

- เรื่องเล่า    
- บทความสั้น ๆ    
- ข่าวและเหตุการณ์ 
  ประจ าวัน 
- โฆษณา 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- เรื่องราวจาก 
  บทเรียนกลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้ 
  ภาษาไทย  และ 
  กลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้อ่ืน 
 

๕. รายงานเรื่องหรือ
ประเดน็ที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง 
การดู  และ 

    การสนทนา 

การรายงาน เช่น 
- การพูดล าดับขั้นตอนการ 
  ปฏิบัติงาน 
- การพูดล าดับเหตุการณ์ของตนเอง   

 

๖. มีมารยาทในการฟัง  
    การดู และการพูด 

มารยาทในการฟัง การดู และการพูด - ใบความรู้เรื่อง  
  มารยาทในการฟัง  
  การดู และการพูด 
- บทเรียนออนไลน์  
  เรื่องมารยาทใน 
  การฟัง การดู และ 
  การพูด 

ป.๕ ๑. พูดแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น  และ
ความรู้สึกจากเรื่องที่
ฟังและดู 

๒. ตั้งค าถามและตอบ
ค าถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู 

 
 

การพูดแสดงความรู้สึกจากเรื่องที่ฟัง 
ข่าว และเหตุการณ์ประจ าวัน โฆษณา 
เรื่องราวจากอินเตอร์เน็ต 

- เรื่องเล่า 
- ข่าว 
- โฆษณา 
- อินเตอร์เน็ต 



 ๕๖ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

๓. วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจากเรื่อง      
ที่ฟังและดูอย่างมี
เหตุผล 

๔. พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง 
การดู  และการ
สนทนา 

การรายงาน การพูดรายงานเป็นล าดับ
ขั้นตอนจากเรื่องที่ฟังและดูหรือจาก
ประสบการณ์ 

- อินเตอร์เน็ต 

๕. มีมารยาทในการฟัง  
    การดู และการพูด 

มารยาทในการฟัง การดู และการพูด ใบความรู้เรื่อง
มารยาทในการฟัง 
การดู และการพูด 

ป.๖ ๑. พูดแสดงความรู้ความ
เข้าใจจุดประสงค์ของ
เร่ืองที่ฟังและด ู

๒. ตั้งค าถามและตอบ
ค าถามเชิงเหตุผลจาก
เร่ืองที่ฟังและด ู

การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจใน
จุดประสงค์ของเร่ืองที่ฟังและดจูากสื่อ
ต่าง ๆ ได้แก่ 

- สื่อสิ่งพิมพ ์
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- สื่อมัลติมีเดีย 
- ตัวอย่างค าถาม 

๓. วิเคราะห์บอกความ
น่าเชื่อถือจากการฟัง
และดูสื่อโฆษณาอย่าง
มีเหตุผล 

การวิเคราะห์บอกความน่าเชื่อถือจากการ
ฟังและดูสื่อโฆษณา 

- ตัวอย่างโฆษณา 
 

๔. พูดรายงานเร่ืองหรือ
ประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง  

    การดู  และการสนทนา 

การรายงาน เช่น 
- การพูดล าดบัขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
- การพูดล าดบัเหตุการณ์  

- สื่อมัลติมีเดีย 

๕. พูดโน้มนา้วอย่างมี
เหตุผล   และ
น่าเชื่อถือ 

 

การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ตา่ง ๆ เช่น 
- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 
- การรณรงค์ด้านต่าง ๆ 
- การโต้วาที        

- สื่อมัลติมีเดีย  

๖. มีมารยาทในการฟัง   
  การดู และการพูด 

มารยาทในการฟัง การดู และการพูด - สื่อมัลติมีเดีย 

 
 



 ๕๗ 

สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทร  การเปลว่รนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทรไว้เป็นสมบัติของชาติ                      

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

ป.๑ ๑. บอกและเขียน
พยัญชนะ  สระ  
วรรณยุกต์ และ 
เลขไทย 

- พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
- เลขไทย 

- รูปภาพประกอบ 
  พยัญชนะ 
- ตารางสระ 
- ตารางวรรณยุกต์ 

 ๒. เขียนสะกดค าและ
บอกความหมาย  
ของค า 

     

- การสะกดค า การแจกลูก และ 
การอ่านเป็นค า 

- มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา  
- ความหมายของค าง่าย ๆ หรือค าท่ีใช้ 
  ในชีวิตประจ าวัน 

- ตารางการแจกลูก 
- แผนภูมิการ 
 สะกดค า 

- บัตรค า 
- บัญชีค าพ้ืนฐาน  
 ป.๑ 

 ๓. เรียบเรียงค าเป็น 
  ประโยคง่าย ๆ 

การแต่งประโยคที่สั้นและง่าย  - บัตรค า 
- แถบตัวอย่าง 
  ประโยค 

 ๔. ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ ค าคล้องจองพยางค์เดียว - บัตรค า 
ป.๒ ๑. บอกและเขียน

พยัญชนะ  สระ  
วรรณยุกต์ และ 
เลขไทย 

- พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
- เลขไทย 

- ภาพประกอบ 
  พยัญชนะ สระ  
  และวรรณยุกต์  
- ภาพประกอบ 
  เลขไทย 

 ๒. เขียนสะกดค าและ
บอกความหมาย  
ของค า 

 
 

- การสะกดค า การแจกลูก และ 
  การอ่านเป็นค าง่าย ๆ ได้ 
- มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราได้ 
- การผันอักษรกลางได้ 
- ค าท่ีมีอักษรน า 
- ค าท่ีมีความหมายตรงข้ามกัน 
- ความหมายของค า 

- บัตรค า 
- ตารางการแจกลูก 
- แบบฝึกหัด 



 ๕๘ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

 ๓. เรียบเรียงค าเป็น
ประโยคได้ตรงตาม
เจตนาของการสื่อสาร 

- การแต่งประโยค  
- การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความ 
  สั้น ๆ 

- บัตรค า 
- ภาพประกอบ 

๔. บอกลักษณะค า 
  คล้องจอง 

- ค าคล้องจอง - บัตรค า 
- ภาพประกอบ 

๕. เลือกใช้ภาษาไทย
มาตรฐานและ    ภาษา
ถิ่นได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

- ภาษาไทยมาตรฐาน 
- ภาษาถ่ิน 

- บัตรค า 
- ภาพประกอบ 

ป.๓ ๑. เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของ
ค า 

 

- การสะกดค า การแจกลูก และ 
  การอ่านเป็นค า 
- มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตรา 
  และไม่ตรงตามมาตรา 

- บัตรพยัญชนะ สระ  
  วรรณยุกต์ 

 - การผันอักษรกลาง อักษรสูง  
  และอักษรต่ า 
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าท่ีมีอักษรน า 
- ค าท่ีประวิสรรชนีย์และค าที่ไม่ 
  ประวิสรรชนีย ์
- ค าท่ีมี ฤ ฤๅ 
- ค าท่ีใช้ บัน บรร 
- ค าท่ีใช้ รร 
- ค าท่ีมีตัวการันต์ 
- ความหมายของค า 

- บัตรพยัญชนะ สระ  
  วรรณยุกต์ 

๓. ระบุชนิดและหน้าที่
 ของค าในประโยค 

 

ชนิดของค า ได้แก่ 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา 
 

- บัตรค า 



 ๕๙ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

 ๔. ใช้พจนานุกรมค้นหา
 ความหมายของค า 
 ง่าย ๆ        

การใช้พจนานุกรม - พจนานุกรม  

๕. แต่งประโยคง่าย ๆ 
 

การแต่งประโยคเพ่ือการสื่อสาร ได้แก่ 
- ประโยคบอกเล่า 
- ประโยคปฏิเสธ 
- ประโยคค าถาม 
- ประโยคขอร้อง 
- ประโยคค าสั่ง 

- แบบฝึกทักษะ 
  รายบุคคล 

๖. แต่งค าคล้องจอง  ค าคล้องจอง 
 

- แบบฝึกทักษะ 
  รายบุคคล 

๗. เลือกใช้ภาษาไทย
มาตรฐานและ    
ภาษาถ่ิน แบบง่าย ๆ 
ได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

- ภาษาไทยมาตรฐาน 
- ภาษาถ่ิน 

- แบบฝึกทักษะ 
  รายบุคคล 

ป.๔ ๑. สะกดค าและบอก
ความหมายของค าใน
บริบทต่าง ๆ 

- ค าในแม่ ก กา   
- มาตราตัวสะกด 
- การผันอักษร 
- ค าเป็นค าตาย 
- ค าพ้อง 

- บัตรค า  
- ใบงาน 
- รูปภาพ  
- ใบความรู้ 
- แบบทดสอบ 
- บทเรียนออนไลน์  
- เกมส์ 

๒. ระบุชนิดและหน้าที่
 ของค าในประโยค 

 

ชนิดของค า  อย่างง่าย ได้แก่ 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา   
- ค าวิเศษณ์ 

- บัตรค า  
- ใบงาน 
- รูปภาพ  
- ใบความรู้ 
- แบบทดสอบ 
- บทเรียนออนไลน์  
- เกมส์ 



 ๖๐ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

 ๓. ใช้พจนานุกรมค้นหา
 ความหมายของค า         

การใช้พจนานุกรม อย่างง่าย - แถบค า พยัญชนะ  
  สระ  

๔. แต่งประโยคได้ถูกต้อง
 ตามหลักภาษา 

 

ประโยคสามัญ 
    - ส่วนประกอบของประโยค                   
    - ประโยค  ๒  ส่วน 
    - ประโยค  ๓  ส่วน 

- บัตรค า  
- ใบงาน 
- ใบความรู้ 
- แบบทดสอบ 
- แถบประโยค 
- บทเรียนออนไลน์  
- รูปภาพ 

๕. แต่งบทร้อยกรองและ
 ค าขวัญ 

ค าขวัญ 
 

- ตัวอย่างค าขวัญ 

๖. บอกความหมายของ
 ส านวน  

ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต - รูปภาพ ส านวนที่ 
  เป็นค าพังเพยและ 
  สุภาษิต 
- แบบทดสอบ 
 

๗. เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น
ได้ 

- ภาษาไทยมาตรฐาน 
- ภาษาถ่ิน 

- บัตรค า  
- ใบงาน 
- ใบความรู้ 
- แบบทดสอบ 

ป.๕ ๑. ระบุชนิดและหน้าที่
 ของค าในประโยค 

 

ชนิดและหน้าที่ของค า ได้แก่ 
    - ค านาม 
    - ค าสรรพนาม 
    - ค ากริยา 
    - ค าวิเศษณ์ 

- บัตรค า 
- แถบประโยค 

๒. จ าแนกส่วนประกอบ
 ของประโยค 

ระบุส่วนประกอบของประโยค สอง
ส่วนและสามส่วน 

- เกม 

๓. เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น 

- ภาษาไทยมาตรฐาน 
- ภาษาถ่ิน 

- นิทานภาษาถ่ิน  
  4 ภาค 



 ๖๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

 ๔. ใช้ค าราชาศัพท์ - ค าราชาศัพท์หมวดร่างกาย - บัตรค าพร้อม  
  ภาพประกอบ 

๕. บอกค าภาษา 
 ต่างประเทศ 
 ในภาษาไทย 

ค าท่ีมาจากภาษา ต่างประเทศ - บัตรค าพร้อม 
  ภาพประกอบ 

ป.6 ๑. บอกชนิดและหน้าที่
ของค าในประโยค       

 

ชนิดของค า 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา 
- ค าวิเศษณ์ 
- ค าบุพบท 
- ค าเชื่อม 
- ค าอุทาน 

- แบบเรียน 
- บัตรค า 
- เกม 
- เพลง 
- สื่อมัลติมีเดยี 

๒. ใช้ค าได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล 

 

- ค าราชาศัพท์ 
- ระดับภาษา 
- ภาษาถ่ิน 

- แบบเรียน 
- บัตรค า 
- เกม 
- เพลง 
- สื่อมัลติมีเดีย 

๓. รวบรวมและบอก
ความหมายของ                          
ค าภาษาต่างประเทศ
ที่ใช้ในภาษาไทย 

ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
 

- ตัวอย่างค า 
- บัตรค า 
 

๔. ระบุลักษณะของ
 ประโยค 

 

- กลุ่มค าหรือวลี 
- ประโยคสามัญ 
- ประโยครวม 
- ประโยคซ้อน 

- แบบเรียน 
- เกมประโยค 

๕. แต่งบทร้อยกรอง  
 

- กาพย์ยานี 11  
 

- ตัวอย่างแผนผัง 
  กลอนสุภาพ 
- ตัวอย่างการแต่งค า 
  คล้องจอง 



 ๖๒ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

 ๖. วิเคราะห์และเปรียบ 
 เทียบส านวนบอก
 ข้อความที่เป็น 
 ส านวน ค าพังเพย 
 และสุภาษิต 

ส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต - ตัวอย่างค าท่ีเป็น 
  ส านวนค าพังเพย 
  และสุภาษิต 
 

 
สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดวและวรรณกรรมไทรอร่างเห็น

คุณค่าและน ามาประรุกต์ใช้ในชววิตจริง 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

ป.๑ ๑. บอกข้อคิดที่ได้จาก
การอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมร้อยแก้ว
และร้อยกรองส าหรับ
เด็ก 

 

วรรณกรรมร้อยแก้วส าหรับเด็ก  เช่น 
- นิทาน 
- เรื่องสั้นง่าย ๆ 
- ปริศนาค าทายง่าย ๆ  
- บทร้องเล่นง่าย ๆ  
- บทอาขยาน 
- บทร้อยกรองง่าย ๆ 
- วรรณคดีและวรรณกรรมใน  
  บทเรียน 

- นิทาน 
- เรื่องสั้นง่าย ๆ 
- ปริศนาค าทายง่าย ๆ  
- บทร้องเล่นง่าย ๆ  
- บทอาขยาน 
- บทร้อยกรองง่าย ๆ  
- วรรณคดีและ 
  วรรณกรรมใน 
  บทเรียน 

 ๒. ท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด   

บทอาขยานตามที่ก าหนด   
- บทอาขยานบทหลัก 
 
 
 
 
 
 
 

บทอาขยานบทหลัก 



 ๖๓ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

ป.2 ๑. ระบุข้อคิดที่ได้จาก
การอ่านหรือการฟัง
วรรณกรรมส าหรับ
เด็ก เพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
ส าหรับเด็ก เช่น 

- นิทาน 
- เรื่องสั้นง่าย ๆ 
- ปริศนาค าทาย 
- บทอาขยาน 
- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรม 
  ในบทเรียน  

- นิทาน 
- เรื่องสั้นง่าย ๆ 
- ปริศนาค าทายง่าย ๆ  
- บทอาขยาน 
- บทร้อยกรอง 

    - วรรณคดีและ 
  วรรณกรรมใน 
  บทเรียน 

๒. ร้องบทร้องเล่น
 ส าหรับเด็กในท้องถิ่น 
 
 

บทร้องเล่นที่มีคุณค่า 
    - บทร้องเล่นในท้องถิ่น 
    - บทร้องเล่นในการละเล่น 
      ของเด็กไทย  

- บทร้องเล่นใน 
  ท้องถิ่น 
- บทร้องเล่นใน 
  การละเล่นของ 
  เด็กไทย 

๓. ท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด และ
บทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความ
สนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า 

-  บทอาขยานตามที่ก าหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 

- บทอาขยานตามท่ี 
  ก าหนด 
- บทร้อยกรองตาม 
  ความสนใจ 

ป.3 ๑. ระบุข้อคิดที่เป็น
ประโยคสั้น ๆที่ได้จาก
การอ่านวรรณกรรม
เรื่องสั้น เพ่ือน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

๒. รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน
และเพลงกล่อมเด็ก 
เพ่ือปลูกฝังความชื่น
ชมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

วรรณคดี วรรณกรรม และเพลง
พ้ืนบ้าน 

- นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น 
- เรื่องสั้นง่าย ๆ ปริศนาค าทาย 
- บทร้อยกรอง 
- เพลงพื้นบ้าน 
- เพลงกล่อมเด็ก     

    - วรรณกรรมและวรรณคดี 
      ในบทเรียนและ  ตามความสนใจ 

- วรรณคดี  
  วรรณกรรม และ 
  เพลงพื้นบ้าน 
- นิทานหรือเรื่อง 
  ในท้องถิ่น 
- เรื่องสั้นง่าย  
- ปริศนาค าทาย 
- บทร้อยกรอง 
- เพลงพื้นบ้าน 
- เพลงกล่อมเด็ก     



 ๖๔ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

๓. แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวรรณคดี   
ที่อ่าน 

- วรรณกรรมและ 
  วรรณคดีในบทเรียน 
  และตามความสนใจ 

 ๔.  ท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณคา่ 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
   - บทร้อยกรองตามความสนใจ 

- บทอาขยานและ 
  บทร้อยกรองที่มี 
  คุณค่า 
- บทอาขยานตาม 
  ที่ก าหนด 
- บทร้อยกรอง 
  ตามความสนใจ 

ป.4 ๑. ระบุข้อคิดจากนิทาน
พ้ืนบ้านหรือนิทาน
คติธรรม 

๒. อธิบายข้อคิดจาก
การอ่านเพ่ือน าไปใช้
ในชีวิตจริง 

วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพื้นบ้าน 
- นิทานคติธรรม 
- เพลงพื้นบ้าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมใน

บทเรียนและตามความสนใจ  

- นิทานพื้นบ้าน 
- นิทานคติธรรม 
- เพลงพื้นบ้าน 
- วรรณคดีและ 
  วรรณกรรมใน 
  บทเรียนและ 
  ตามความสนใจ 
- แบบทดสอบ 

๓. ร้องเพลงพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน - เพลงพืน้บ้าน 
- แบบทดสอบ 

๔. ท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด และ
บทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

- บทอาขยานตามท่ี 
  ก าหนด 
- บทร้อยกรองตาม 
  ความสนใจ 
- แบบทดสอบ 
 
 
 
 



 ๖๕ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

ป.5 ๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดี
หรือวรรณกรรมที่อ่าน 

๒. ระบุความรู้และ
ข้อคิดจากการอ่าน
วรรณคดีและ
วรรณกรรมที่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตจริง 

๓. อธิบายคุณค่าของ
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

วรรณคดีและวรรณกรรม 
- เล่านิทานคติธรรมบอกข้อคิด 
  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- อินเตอร์เน็ต 
- หนังสือนิทาน 

๔. ท่องจ าบทอาขยาน 
ตามท่ีก าหนดและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า 
   - บทอาขยานตามที่ก าหนด 
 

- วีดีโอการท่อง 
  บทอาขยาน 

ป.6 ๑. แสดงความคิดเห็น
 จากวรรณคดีหรือ
 วรรณกรรมที่อ่านเป็น
 ข้อความสั้น ๆ 
๒. เล่านิทานพ้ืนบ้าน
 ท้องถิ่นตนเอง  และ
 นิทานพ้ืนบ้านของ
 ท้องถิ่นอ่ืน 
๓. น าข้อคิดอธิบาย
 คุณค่าของวรรณคดี 
 และวรรณกรรมที่
 อ่านและน าไป 
 ประยุกต์ใช้ใน 
 ชีวิตจริง              
 

วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและ 
  ท้องถิ่นอ่ืน 
- นิทานคติธรรม   
- เพลงพื้นบ้าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมใน

บทเรียนและตามความสนใจ 

- สื่อมัลติมีเดีย 



 ๖๖ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 

 ๔. ท่องจ าบทอาขยาน 
    ตามท่ีก าหนด และ 
    บทร้อยกรองที่มี 
    คุณค่าตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

- แผนภูมิบทอาขยาน 
- สื่อมัลติมีเดีย 
  การท่องบทอาขยาน 
  และบทร้อยกรอง 
  ที่สนใจ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๗ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
สำระท่ี 1  จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 
มำตรฐำน ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.1 1.  เขียนและอ่านตัวเลข
ฮินดูอารบิก  และ 
ตัวเลขไทยแสดง
ปริมาณของสิ่งของ
หรือจ านวนนับที่ไม่
เกินห้าสิบและศูนย์ 

 

 การใช้จ านวนบอกปริมาณที่ได้จาก
การนับ 

 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และ
ตัวเลขไทยแสดงจ านวนไม่เกินห้าสิบ 

 การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและ
ตัวเลขไทยไม่เกินห้าสิบ 

 การนับเพ่ิมทีละ 1   

 สื่อของจริง 
 สื่อDLIT 
 สื่อBBL 
 แบบฝึกเสริม

ทักษะ 
 บัตรภาพ  

บัตรจ านวน 
 เกม 
 เพลง วิดีโอ 

2.  เปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวนนับ
ไม่เกินห้าสิบและศูนย์ 

 

 หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละ
หลัก 

 การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูป
กระจายไม่เกินห้าสิบ 

 การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้

เครื่องหมาย  =      >   < 
 การเรียงล าดับจ านวนไม่เกินสาม

จ านวน 

 สื่อของจริง 
 สื่อDLIT 
 สื่อBBL 
 แบบฝึกเสริม

ทักษะ 
 บัตรภาพ บัตร

จ านวน 
 เกม เพลง วิดีโอ 

ป.2 1.  เขียนและอ่านตัวเลข 
     ฮินดูอารบิก  
     ตัวเลขไทย และ 

 ตัวหนังสือแสดง
 ปริมาณของสิ่งของ
 หรือจ านวนนับที่ไม่
 เกินห้าร้อย และศูนย์ 

 

 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก    
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
จ านวนไม่เกินห้าร้อย 

 การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและ
ตัวเลขไทยจ านวนไม่เกินห้าร้อย 

 การนับเพ่ิมทีละ 2  ทีละ และ  
ทีละ 10  

 การนับลดทีละ 2  และ ทีละ 10   
 จ านวนคู่  จ านวนคี่ 

 สื่อของจริง 
 สื่อDLIT 
 สื่อBBL 
 แบบฝึกเสริม

ทักษะ 
 บัตรภาพ บัตร

จ านวน 
 เกม 
 เพลง วิดีโอ 



 ๖๘ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

2.  เปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวนนับ
ไม่เกินห้าร้อยและ
ศูนย ์

 

 หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละ
หลัก  และการใช้  0 เพ่ือยึด
ต าแหน่งของหลัก 

 การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูป
กระจายไม่เกินห้าร้อย 

 การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้

เครื่องหมาย  =      >   < 
 การเรียงล าดับจ านวนไม่เกินสาม

จ านวน 

 สื่อของจริง 
 สื่อDLIT 
 สื่อBBL 
 แบบฝึกเสริม

ทักษะ 
 บัตรภาพ บัตร

จ านวน 
 เกม 
 เพลง วิดีโอ 

ป.3 1.  เขียนและอ่านตัวเลข
 ฮินดูอารบิก  
 ตัวเลขไทย และ
 ตัวหนังสือแสดง
 ปริมาณของสิ่งของ
 หรือจ านวนนับที่ 
 ไม่เกินหนึ่งหมื่น 
 และศูนย์ 
 

 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดง
จ านวนไม่เกินหนึ่งหมื่น 

 การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและ
ตัวเลขไทยไม่เกินหนึ่งหมื่น 

 การนับเพ่ิมทีละ 5  ทีละ 50  และ 
ทีละ 100 

 การนับลดทีละ 5  ทีละ 50  และ 
ทีละ 100 

 สื่อของจริง 
 สื่อDLIT 
 สื่อBBL 
 แบบฝึกเสริม

ทักษะ 
 บัตรภาพ  

บัตรจ านวน 
 เกม 
 เพลง วิดีโอ 

2.  เปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวนนับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นและ
ศูนย ์ 

 หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละ
หลัก  และการใช้ 0 เพื่อยึด
ต าแหน่งของหลัก 

 การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูป
กระจายไม่เกินหนึ่งหมื่น 

 การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้

เครื่องหมาย  =      >   < 
 การเรียงล าดับจ านวนไม่เกินสาม

จ านวน 
 

 สื่อของจริง 
 สื่อDLIT 
 สื่อBBL 
 แบบฝึกเสริม

ทักษะ 
 บัตรภาพ บัตร

จ านวน 
 เกม 
 เพลง วิดีโอ 



 ๖๙ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.4 1.  เขียนและอ่านตัวเลข
 ฮินดูอารบิก  
 ตัวเลขไทย และ
 ตัวหนังสือแสดง
 จ านวนนับ  ศูนย์ 
 เศษส่วน และทศนิยม
 หนึ่งต าแหน่ง 
 

 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลข
ไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ  
และการอ่าน 

 ความหมาย  การเขียน  และการ
อ่านเศษส่วน 

 ความหมาย การเขียน และการอ่าน
ทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง 

 สื่อของจริง 
 สื่อDLIT 
 สื่อBBL 
 แบบฝึกเสริม

ทักษะ 
 บัตรภาพ บัตร

จ านวน 
 เกม เพลง วิดีโอ 

 2. เปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวนนับ 
และศูนย์  เศษส่วน  
และทศนิยมหนึ่ง
ต าแหน่ง  

 

 หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละ
หลักของจ านวนนับ  และการใช้  0  
เพ่ือยึดต าแหน่งของหลัก 

 การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูป
กระจาย 

 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
จ านวนนับ 

 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 

 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
ทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง 

 สื่อของจริง 
 สื่อDLIT 
 สื่อBBL 
 แบบฝึกเสริม

ทักษะ 
 บัตรภาพ บัตร

จ านวน 
 เกม 
 เพลง วิดีโอ 

ป.5 
 
 
 

1.  เขียนและอ่าน 
 เศษส่วน   
 จ านวนคละ  และ
 ทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง   

 ความหมาย  การอ่าน  และการ
เขียนเศษส่วนแท้  เศษเกิน จ านวน
คละ และทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง 

 เศษส่วนที่เท่ากับจ านวนนับ 
 การเขียนจ านวนนับในรปูเศษสว่น 
 การเขียนเศษเกินในรูปจ านวนคละ

และการเขียนจ านวนคละในรูป
เศษเกิน 

 เศษส่วนที่เท่ากัน 
 เศษส่วนอย่างต่ า 

 สื่อของจริง 
 สื่อDLIT 
 สื่อBBL 
 แบบฝึกเสริม

ทักษะ 
 บัตรภาพ บัตร

จ านวน 
 เกม 
 เพลง วิดีโอ 



 ๗๐ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

 2.  เปรียบเทียบและ
เรียงล าดับเศษส่วน
และทศนิยมหนึ่ง
ต าแหน่ง 

 หลัก  ค่าประจ าหลัก และค่าของ
เลขโดดในแต่ละหลักของจ านวนนับ  
และทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง 

 การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ

ทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ

เศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณ
ของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง 

 สื่อของจริง 
 สื่อDLIT 
 สื่อBBL 
 แบบฝึกเสริม

ทักษะ 
 บัตรภาพ บัตร

จ านวน 
 เกม 
 เพลง วิดีโอ 

3.  เขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยมและร้อยละ 
เขียนร้อยละในรูป
เศษส่วนและทศนิยม   
เขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยมและร้อยละ 

 

 ความหมาย การอ่าน และเขียน
เศษส่วนในรูปทศนิยม และร้อยละ
ในรูปอย่างง่าย เขียนเศษส่วนในรูป
ทศทศนิยม และร้อยละในรูปอย่าง
ง่าย 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัว
ประกอบของ 10 และ 100 ในรูป
ทศนิยม 

 การเขียนทศนิยมหนึ่งต าแหน่งในรูป
เศษส่วน 

 สื่อของจริง 
 สื่อDLIT 
 สื่อBBL 
 แบบฝึกเสริม
ทักษะ 
 บัตรภาพ บัตร
จ านวน 
 เกม 
 เพลง วิดีโอ 

ป.6 1.  เขียนและอ่าน
ทศนิยมสอง     
ต าแหน่ง 

 ความหมาย  การอ่าน  และการ
เขียนทศนิยมสองต าแหน่ง 

 สื่อของจริง 
 สื่อDLIT 
 สื่อBBL 
 แบบฝึกเสริม

ทักษะ 
 บัตรภาพ บัตร

จ านวน 
 เกม 
 เพลง วิดีโอ 



 ๗๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

2. เปรียบเทียบและ
เรียงล าดับเศษส่วน
และทศนิยมสอง
ต าแหน่ง 

 หลัก  ค่าประจ าหลัก  และค่าของ
เลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยมสอง
ต าแหน่ง 

 การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ

ทศนิยมสองต าแหน่ง 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ

เศษส่วน 

 สื่อของจริง 
 สื่อDLIT 
 สื่อBBL 
 แบบฝึกเสริม

ทักษะ 
 บัตรภาพ บัตร

จ านวน 
 เกม 
 เพลง วิดีโอ 

 3.  เขียนทศนิยมในรูป
เศษส่วนและร้อยละ 
และเขียนเศษส่วนใน
รูปทศนิยมและร้อยละ 

 ความหมาย การอ่าน และการเขียน
ร้อยละ 

 การเขียนทศนิยมสองต าแหน่งในรูป
เศษส่วน 

 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัว
ประกอบของ 10, 100 ในรูป
ทศนิยม 

 สื่อของจริง 
 สื่อDLIT 
 สื่อBBL 
 แบบฝึกเสริม

ทักษะ 
 บัตรภาพ บัตร

จ านวน 
 เกม 
 เพลง วิดีโอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๒ 

สำระท่ี 1  จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 
มำตรฐำน ค 1.2    เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่าง          

   การด าเนินการต่าง ๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม

บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.1 1.  บวก ลบ  และบวก 
ลบระคนของจ านวน
นับไม่เกินหนึ่งร้อย
และศูนย์  พร้อมทั้ง 
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ  

    ค าตอบ 

 ความหมายของการบวก  และการใช้
เครื่องหมาย + 

 การบวกที่ไม่มีการทด  
 ความหมายของการลบ  และการใช้

เครื่องหมาย – 
 การลบที่ไม่มีการกระจาย  
 การบวก  ลบระคน      

 บัตรภาพ 
 สื่อ 3 มิต ิ
 แบบฝึกทักษะ 
 Internet 

2.  วิเคราะห์และหา
ค าตอบของโจทย์
ปัญหา และโจทย์
ปัญหาระคนของ
จ านวนนับไม่เกิน
หนึ่งร้อยและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 
 โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 

อย่างง่าย 
 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  

การลบโดยการพูด 
 

 จ าลอง
สถานการณ์จริง 

 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อDLIT 
 โปรมแกรม 

การสอน 

ป.2 1.  บวก  ลบ  คูณ  หาร  
และบวก ลบ คูณ 
หาร ของจ านวนนับ
ไม่เกินหนึ่งพันและ
ศูนย์และ  บวก ลบ 
คูณ หาร  ระคนของ
จ านวนนับไม่เกิน
หนึ่งร้อยพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

 การบวก  การลบ 
 ความหมายของการคูณ  และการใช้

เครื่องหมาย   
 การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนไม่

เกินสองหลัก 
 ความหมายของการหาร และการใช้

เครื่องหมาย   
 การหารที่ตัวหารและผลหารมี 

หนึ่งหลัก 
 การบวก  ลบ  คูณ  หารระคนไม่เกิน

หนึ่งร้อย 
 

 บัตรภาพ 
 สื่อ3มิต ิ
 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อDLIT 
 โปรมแกรม 

การสอน 



 ๗๓ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

2.  วิเคราะห์และหา
ค าตอบของโจทย์
ปัญหาไม่เกินหนึ่ง
พันและศูนย์และ
โจทย์ปัญหาระคน
ของจ านวนนับไม่
เกินหนึ่งร้อยพร้อม
ทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

 โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ   
การคูณ  การหาร 

 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน   
จ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อย    

 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ  การคูณ  การหารโดย 
การพูด 

 จ าลอง
สถานการณ์จริง 

 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อDLIT 
 โปรมแกรม 

การสอน 

ป.3 
 

1.  บวก ลบ คูณ หาร 
ของจ านวนนับไม่
เกินหนึ่งหมื่น และ
ศูนย์ และบวก ลบ 
คูณ หารระคนของ
จ านวนนับไม่เกิน
หนึ่งพัน พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

 การบวก  การลบ 
 การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวน 

ไม่เกินสามหลัก 
 การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสอง

หลัก 
 การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสามหลักและ

ตัวหารมีหนึ่งหลัก      
 การบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของ

จ านวนนับไม่เกินหนึ่งพัน 

 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อDLIT 
 โปรมแกรม 

การสอน 
 ชุดการสอน 

2.  วิเคราะห์และแสดง
วิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาและ
โจทย์ปัญหาระคน
ของจ านวนนับไม่
เกินหนึ่งหมื่นและ
ศูนย์  พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ

 โจทย์ปัญหาการบวกของจ านวนนับไม่
เกินหนึ่งหมื่น 

 โจทย์ปัญหาการลบของจ านวนนับ 
ไม่เกินหนึ่งหมื่น 

 โจทย์ปัญหาการคูณของจ านวนนับ 
ไม่เกินหนึ่งหมื่น 

 โจทย์ปัญหาการหารของจ านวนนับไม่
เกินหนึ่งหมื่น 
 

 จ าลอง
สถานการณ์จริง 

 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อDLIT 
 โปรมแกรม 

การสอน 
 ชุดการสอน 



 ๗๔ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

ค าตอบและสร้าง
โจทย์ได้ 

      

 โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ  หาร
ระคนของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งพัน
โดยมีตัวด าเนินการไม่เกินสองตัว 

 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ  การคูณ  การหารอย่างง่าย 

ป.4 1.  บวก ลบ คูณ หาร 
ของจ านวนนับและ
ศูนย์ และบวก ลบ 
คูณ หารระคนของ
จ านวนนับไม่เกิน
หนึ่งหมื่น พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

 การบวก  การลบ 
 การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวน 

สี่หลัก 
 การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสาม

หลัก 
 การหารที่ตัวหารไม่เกินสิบสอง 
 การบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของ

จ านวนนับไม่เกินหนึ่งหมื่น 
 การหาค่าเฉลี่ยอย่างง่าย 

 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อDLIT 
 โปรมแกรม 

การสอน 
 ชุดการสอน 

2.  วิเคราะห์และแสดง
วิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาและ
โจทย์ปัญหาระคน
ของจ านวนนับและ
ศูนย์  พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบ และสร้าง
โจทย์ได้ 

 โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ 
 โจทย์ปัญหาการคูณจ านวนหนึ่งหลัก

กับจ านวนสี่หลัก 
 โจทย์ปัญหาการคูณจ านวนสองหลัก

กับจ านวนสามหลัก 
 โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวหารไม่เกิน

สิบสอง 
 โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณ หาร

ระคนที่ผลลัพธ์ไม่เกินหนึ่งหมื่น 
 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  

การลบ  การคูณ  การหารอย่างง่าย 

 จ าลอง
สถานการณ์จริง 

 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อDLIT 
 โปรมแกรม 

การสอน 
 ชุดการสอน 

3.  บวกและลบ
เศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ากัน 

 การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเท่ากัน 

 
 

 แบบฝึกทักษะ 
 ชุดการสอน 



 ๗๕ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.5 
 

1.  บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ
ระคนของเศษส่วน  
พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

 การบวก การลบเศษส่วนที่ตัวส่วน 
ตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีก 
ตัวหนึ่งในรูปอย่างง่าย 

 การคูณเศษส่วนกับจ านวนนับ 
 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน  
 การหารเศษส่วนด้วยจ านวนนับ 
 การหารจ านวนนับด้วยเศษส่วน 
 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน 
 การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

โดยมีตัวด าเนินการไม่เกินสองตัว 

 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อDLIT 
 โปรมแกรม 

การสอน 
 ชุดการสอน 

2.  บวก ลบ คูณ และ
บวก ลบ คูณระคน
ของทศนิยมที่
ค าตอบเป็นทศนิยม
ไม่เกินสองต าแหน่ง   
พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

 การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสอง
ต าแหน่งโดยไม่มีการกระจายและการ
ทด 

 การคูณทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งกับ
จ านวนนับไม่เกินสองหลัก 

 การคูณทศนิยมหนึ่งต าแหน่งกับ
ทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง 

 การบวก  ลบ  คูณระคนของทศนิยม
โดยมีตัวด าเนินการไม่เกินสองตัว 

 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อDLIT 
 โปรมแกรม 

การสอน 
 ชุดการสอน 

3.  วิเคราะห์และแสดง
วิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาและ
โจทย์ปัญหาระคน
ของจ านวนนับ 
เศษส่วน ทศนิยม 
และร้อยละ พร้อม
ทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ  และ

 โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ   
การคูณ  การหาร และการบวก ลบ  
คูณ  หารระคนของจ านวนนับไม่เกิน
สองหลัก 

 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ  การคูณ  การหาร  และการ
บวก  ลบ  คูณ  หารระคนของจ านวน
นับไม่เกินสองหลัก 

 
 

 จ าลอง
สถานการณ์จริง 

 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อDLIT 
 โป รมแกรมการ

สอน 
 ชุดการสอน 



 ๗๖ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

สร้างโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับจ านวนนับ
ได้ 

 โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ   
การคูณ  การหารเศษส่วนโดยตัว
ส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีก
ตัวหนึ่งในรูปอย่างง่าย 

 โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณระคน
ของเศษส่วนโดยตัวส่วนตัวหนึง่เป็น
พหุคูณองตัวส่วนอีกตัวหนึ่งและมีตัว
ด าเนินการไม่เกินสองตัว 

 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ   
การคูณ ทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 
และการสร้างโจทย์ปัญหาอย่างง่าย 

 โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ อย่างง่าย 

ป.6 1.  บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ 
หาร ระคนของ
เศษส่วน   
จ านวนคละ  และ 
ทศนิยม   
พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความ 
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

 การบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษส่วนโดยตัวส่วนไม่เกินยี่สิบ 

 การบวก  การลบ  การคูณ   
การหารจ านวนคละโดยที่จ านวนนับ       
ตัวเศษ ตัวส่วนเป็นเลขโดด 

 การบวก  ลบ คูณ  หารระคนของ
เศษส่วนและจ านวนคละโดยที่ 
จ านวนนับ ตัวเศษ ตัวส่วนเป็นเลขโดด
และมีตัวด าเนินการไม่เกินสองตัว 

 การบวก  การลบ  การคูณ  ทศนิยมที่
มีผลลัพธ์เป็นทศนิยม 
ไม่เกินสามต าแหน่งและการหารที่ 
ตัวตั้งไม่เกินสองต าแหน่งและตัวหาร
เป็นเลขโดด 

 การบวก  ลบ  คูณ  หารที่ตัวตั้งไม่เกิน
สองต าแหน่งและตัวหารเป็นเลขโดด  
ระคนของทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็น
ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งโดยมีตัว
ด าเนินการไม่เกินสองตัว 

 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อDLIT 
 โปรมแกรม 

การสอน 
 ชุดการสอน 



 ๗๗ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

 2.  วิเคราะห์และแสดง
วิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาและ
โจทย์ปัญหาระคน
ของจ านวนนับ  
เศษส่วน จ านวน
คละ ทศนิยม และ
ร้อยละ  พร้อมทั้ง
ตระหนักถึง 
ความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ  และ
สร้างโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับ 
จ านวนนับได้ 

 โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ   
การคูณ การหาร  และการบวก ลบ  
คูณ  หารระคนของจ านวนนับโดยม ี
ตัวด าเนินการไม่เกินสองตัว 

 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ การคูณ  การหาร และ 
การบวก ลบ  คูณ  หารทีต่ัวตั้งไม่เกิน
สองต าแหน่งและตัวหารเป็นเลขโดด 
ระคนของจ านวนนับโดยมีตัวด าเนินการ
ไม่เกินสองตัว 

 โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ   
การคูณ  การหาร  และการบวก  ลบ  
คูณ  หารที่ตัวตั้งไม่เกินสองต าแหน่ง
และตัวหารเป็นเลขโดดระคนของ
เศษส่วนโดยที่ตัวส่วนไม่เกินยี่สิบ 

 โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ   
การคูณ  การหาร  และการบวก  ลบ  
คูณ  หารที่ตัวตั้งไม่เกินสองต าแหน่ง
และตัวหารเป็นเลขโดดระคนของ
ทศนิยม 

 การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ  
การหาร  และการคูณ หารระคนของ
ทศนิยม 

 โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ  
อย่างง่าย 

 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อDLIT 
 โปรมแกรม 

การสอน 
 ชุดการสอน 
 จ าลอง

สถานการณ์จริง 

 
 
 
 



 ๗๘ 

สำระท่ี 1  จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 
มำตรฐำน ค 1.3   ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.1 – - - 
ป.2 – - - 

ป.3 – - - 
ป.4 – - - 

ป.5 1. บอกค่าประมาณ
ใกล้เคียงจ านวน 
เต็มสิบ  เต็มร้อย  
และเต็มพันของ
จ านวนนับ และ
น าไปใช้ได้ 

 ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวน 
เต็มสิบ  เต็มร้อย เต็มพัน อย่างง่าย 

- 

ป.6 1. บอกค่าประมาณ
ใกล้เคียงจ านวนเต็ม
หลักต่าง ๆ ของ
จ านวนนับ และ
น าไปใช้ได้ 

 ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวน 
เต็มหมื่น   

- 

2. บอกค่าประมาณ
ของทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่ง 

 ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่ง
ต าแหน่ง 

- 

 
สำระท่ี 1  จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร 
มำตรฐำน ค 1.4  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้  
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม

บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.1 – – – 
ป.2 – – – 
ป.3 – – – 
ป.4 – – – 



 ๗๙ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.5 – – – 
ป.6 1. ใช้สมบัติการสลับที่  

สมบัติการเปลี่ยนหมู่  
และสมบัติ 
การแจกแจงในการคิด
ค านวณ 

 การบวก  การคูณจ านวนไม่เกิน 
สามหลัก 

 การบวก ลบ  คูณ  หารระคนจ านวน
ไม่เกินสามหลัก 

 

 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อDLIT 
 โปรมแกรม 

การสอน 
 ชุดการสอน 

2. หา  ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น.  ของจ านวนนับ 

    

 ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ  และ  
ตัวประกอบเฉพาะโดยจ านวนมีค่า 
ไม่เกินห้าสิบ 

 การหา  ห.ร.ม.ไม่เกินสามจ านวนและ
จ านวนมีค่าไม่เกินหนึ่งร้อย 

 การหา  ค.ร.น.  ไม่เกินสามจ านวน
และจ านวนมีค่าไม่เกินห้าสิบ 

 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อDLIT 
 โปรมแกรม 

การสอน 
 ชุดการสอน 

 
สำระท่ี  2  กำรวัด 
มาตรฐาน  ค 2.1    เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.1  1.  บอกความยาว 
น้ าหนัก ปริมาตรและ 
ความจุ โดยใช้หน่วย
ที่ไม่ใช่หน่วย      
มาตรฐาน 

 การเปรียบเทียบความยาว                      
(สูงกว่า  เตี้ยกว่า  ยาวกว่า  สั้นกว่า)  

 การเปรียบเทียบความยาว                      
(สูงกว่า  เตี้ยกว่า  ยาวกว่า  สั้นกว่า 
ยาวเทา่กัน สูงเท่ากัน ยาวเท่ากัน  
สูงเท่ากัน) 

 การเปรียบเทียบน้ าหนัก                    
(หนักกว่า  เบากว่า  หนักเท่ากัน) 

 การเปรียบเทียบปริมาตรและ 
ความจุ (มากกว่า  น้อยกว่า  เท่ากัน  
จุมากกว่า จุน้อยกว่า  จุเท่ากัน) 

 ไม้บรรทัด ดินสอ 
ปากกาฯลฯ 

  ใบงาน 
  แบบฝึก 
 คน (เพ่ือน) 
 
 
 
 



 ๘๐ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

2.  บอกช่วงเวลา  
จ านวนวันและชื่อวัน
ในสัปดาห์ 

• ช่วงเวลาในแต่ละวัน (กลางวัน  
กลางคืน  เช้า  สาย เที่ยง  บ่าย  เย็น) 

• จ านวนวันและชื่อวันในสัปดาห์ 

 รูปภาพกลางวัน 
กลางคืน ดวง
อาทิตย์ ดวง
จันทร์ ดวงดาว 

 ใบงาน 
 แบบฝึก 
  เพลง ปฏิทิน 

ป.2 1.  บอกความยาวเป็น
เมตร  และ
เซนติเมตรและ
เปรียบเทียบความ
ยาวในหน่วย 
เดียวกัน 

 การเปรียบเทียบความยาว  
(หน่วยเดียวกัน) 

 เชือก สื่ออุปกรณ์
เครื่องเขียน 

2.  บอกน้ าหนักเป็น
กิโลกรัมและขีด  และ
เปรียบเทียบน้ าหนัก
ในหน่วยเดียวกัน 

 การเปรียบเทียบน้ าหนัก   
(หน่วยเดียวกัน) 

 ผลไม ้

3.  บอกปริมาตรและ
ความจุเป็นลิตร  และ
เปรียบเทียบปริมาตร
และความจุ 

 การตวง (ลิตร) 
 การเปรียบเทียบปริมาตรและ 

ความจุ (ลิตร) 

 

4. บอกจ านวนเงิน
ทั้งหมดจากเงินเหรียญ 
และธนบัตร 

• ชนิดและค่าของเงินเหรียญและ
ธนบัตร 

 การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและ
ธนบัตร 

 การบอกจ านวนเงินทั้งหมด (บาท 
สตางค์) 

 ธนบัตร เหรียญ 

5.  บอกเวลาบนหน้าปัด
นาฬิกา  
(ช่วง 5 นาที) 

• การบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาที  
(ช่วง 5 นาที) 

 

6.  บอกวัน  เดือน  ปี  
จากปฏิทิน 

 การอ่านปฏิทิน  เดือนและอันดับที่
ของเดือน 

 ปฏิทิน ตัวเลข 



 ๘๑ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.3 1.  บอกความยาวเป็น
เมตร  เซนติเมตร  
แล มิลลิเมตร  เลือก
เครื่องวัดที่เหมาะสม  
และเปรียบเทียบ
ความยาว 

• การวัดความยาว (เมตรเซนติเมตร) 
• การเปรียบเทียบความยาว  

การคาดคะเนความยาว (เมตร 
เซนติเมตร) 

 การเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่
เหมาะสม  (ไม้เมตร  ไม้บรรทัด  
สายวัดตัว) 

 วัสดุอุปกรณ์
เครื่องเขียน 

2.  บอกน้ าหนักเป็น
กิโลกรัม  กรัม  และ
ขีดเลือกเครื่องชั่งที่
เหมาะสม  และ
เปรียบเทียบน้ าหนัก 

• การชั่ง (กิโลกรัม ขีด) 
 การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม                      

(เครื่องชั่งสปริง  เครื่องชั่งน้ าหนักตัว) 
 การเปรียบเทียบน้ าหนัก            

การคาดคะเนน้ าหนักอย่างง่าย 
(กิโลกรัม) 

 กิโล หรือ 
เครื่องชั่ง 

3.  บอกปริมาตรและ
ความจุเป็นลิตร   

     มิลลิลิตร เลือกเครื่อง
ตวงที่เหมาะสมและ
เปรียบเทียบปริมาตร
และความจุในหน่วย
เดียวกัน 

 การตวง (ลิตร) 
 การเลือกเครื่องตวง (ถัง ลิตร  

ช้อนตวง กระบอกตวง  ถ้วยตวง  เครื่อง
ตวงน้ ามัน เชื้อเพลิง และ 
หยอดเครื่อง ) 

 การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของ
และความจุของภาชนะ  
(หน่วยเดียวกัน) 

 การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและ
ความจุของภาชนะ (ลิตร) 

 ภาชนะต่าง ๆ 

4.  บอกเวลาบนหน้าปัด
นาฬิกา (ช่วง 5 นาที) 
อ่านและเขียนบอก
เวลาโดยใช้จุด 

 การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  
(ช่วง  5  นาที) 

 การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและ 
การอ่าน 

 
 

 



 ๘๒ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

5.  บอกความสัมพันธ์
ของหน่วยการวัด
ความยาว  น้ าหนัก  
และเวลา 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว 
(เซนติเมตรกับเมตร) 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง (กิโลกรัม
กับขีด) 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา   
(นาทีกับชั่วโมง  ชั่วโมงกับวัน   
วันกับสัปดาห์  วันกับเดือน   
เดือนกับปี  วันกับปี) 

 

 6.  อ่านและเขียนจ านวน
เงินโดยใช้จุด 

 การเขียนจ านวนเงินโดยใช้จุด 
    และการอ่าน 

 

ป.4 1.  บอกความสัมพันธ์
ของหน่วยการวัด
ความยาว  น้ าหนัก   
ปริมาตรหรือความจุ 
และเวลา 

• ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว 
(เซนติเมตรกับมิลลิเมตร  เมตรกับ
เซนติเมตร  กิโลเมตรกับเมตร) 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง  
(กรัมกับกิโลกรัม  ขีดกับกรัม) 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง 
(ลูกบาศก์เซนติเมตรกับ  มิลลิลิตร 
ลูกบาศก์เซนติเมตรกับลิตร) 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา (วินาทีกับ
นาที   นาทีกับชั่วโมง  ชั่วโมงกับวัน  วัน
กับสัปดาห์  วันกับเดือน  สัปดาห์กับปี  
เดือนกับปี  วันกับปี) 

 ไม้บรรทัด  เชือก 

2.  หาพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 การหาพ้ืนที่เป็นตารางหน่วยและตาราง
เซนติเมตร อย่างง่าย 

 การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 

3.  บอกเวลาบนหน้าปัด
นาฬิกา  อ่านและ
เขียนเวลาโดยใช้จุด 
และบอกระยะเวลา 

 การบอกเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาเป็น
นาฬิกาและนาที  

 การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและ 
การอ่านการบอกระยะเวลา 

 

 นาฬิกา 



 ๘๓ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

4.  คาดคะเนความยาว 
น้ าหนัก  ปริมาตร 
หรือความจุ 

 การคาดคะเนความยาว  (เมตร
เซนติเมตร) 

 การคาดคะเนน้ าหนัก (กิโลกรัม ขีด)
การคาดคะเนปริมาตรหรือความจุ (ลิตร) 

 

ป.5 1.  บอกความสัมพันธ์ของ
หน่วยการวัด ปริมาตร  
หรือความจุ 

• ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตร
หรือความจุ (ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ลูกบาศก์เมตร) 

 

2.  หาความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยม   
รูปสามเหลี่ยม 

• ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 
• ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 

 รูปภาพ
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม ฯลฯ 

3. หาพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากและ
รูปสามเหลี่ยม 

 การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 การหาพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม 

 

4.  วัดขนาดของมุม  การวัดขนาดของมุมโดยใช้ครึ่งวงกลม 
 การหาขนาดของมุม (ไม่เกิน 180 

องศา) 

 

5. หาปริมาตรหรือ 
ความจุของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย  
ลูกบาศก์เซนติเมตร และ 
ลูกบาศก์เมตร 

 การหาปริมาตรหรือความจุของ 
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร 

 

ป.6 1.  อธิบายเส้นทางหรือ
บอกต าแหน่งของสิ่ง
ต่าง ๆ โดยระบุ
ทิศทาง  และ
ระยะทางจริง  จาก
รูปภาพ  แผนที่  และ
แผนผัง 

 

 ทิศ  
 การบอกต าแหน่งโดยใช้ทิศ 
 มาตราส่วน (อย่างง่าย)  
 การอ่านแผนผัง 

 ภาพ 



 ๘๔ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

2.  หาพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยม 

 การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ 
ความยาวของด้านที่เป็นจ านวนนับ 

 

3.  หาความยาวรอบรูป
และพ้ืนที่ของรูป
วงกลม 

 การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือ
ความยาวรอบวง การหาพ้ืนที่ของรูป
วงกลม 

 

 
สำระท่ี 2  กำรวัด 
มำตรฐำน ค 2.2   แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม

บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.1 – – – 
ป.2 1.  แก้ปัญหาเกี่ยวกับ

การวัดความยาว   
การชั่ง  การตวง  
และเงิน 

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
ความยาวอย่างง่าย  (บวก  ลบ) 

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง 
อย่างง่าย  (บวก  ลบ) 

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง 
อย่างง่าย (บวก  ลบ  

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินอย่างง่าย  
(บวก  ลบ  หน่วยเป็นบาท) 

 ใบงาน  แบบฝึก 

ป.3 1.  แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การวัดความยาว  
การชั่ง  การตวง  เงิน  
และเวลา 

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
ความยาวอย่างง่าย (บวก  ลบ) 

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง 
อย่างง่าย  (บวก  ลบ) 

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร และ
ความจุอย่างง่าย (บวก  ลบ) 

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินอย่างง่าย 
(บวก  ลบ) 

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาอย่างง่าย 
 

 เงิน  ไม้บรรทัด  
 แบบฝึก 



 ๘๕ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

2.  อ่านและเขียนบันทึก
รายรับรายจ่าย 

 การอ่านและเขียนบันทึกรายรับ
รายจ่าย (5 วัน) 

 แบบบันทึกรับ
จ่ายอย่าง่าย 

3.  อ่านและเขียนบันทึก
กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา 

 การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา (เช่น เช้า สาย 
บ่าย เย็น) 

  รูปภาพ 
 นาฬิกา เวลา 

ป.4 1.  แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การวัดความยาว  
การชั่ง การตวง  เงิน  
และเวลา 

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
ความยาว (เมตร เซนติเมตร)   

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง   (กิโลกรัม 
ขีด)  

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง (ลิตร) 
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน  

(ไม่เกิน100)  
 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา (ชั่วโมง 

นาที) 

 ตาชั่ง 
 เงิน 
 ใบงาน แบบฝึก 
 

 2.  เขียนบันทึกรายรับ 
รายจ่าย 

 การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย (ราย
สัปดาห์) 

 แบบบันทึกรับ
จ่ายอย่าง่าย 

3.  อ่านและเขียนบันทึก
กิจกรรมหรือ 

     เหตุการณ์ที่ระบุเวลา 

 การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา (ชั่วโมง 
นาที )  

 การอ่านตารางเวลา (เช้า สาย บ่าย 
ค่ า) 

 รูปภาพ 
 นาฬิกา เวลา 
 ใบงาน  แบบฝึก 

ป.5 1.  แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
พ้ืนที่  ความยาวรอบ
รูปของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉากและรูป
สามเหลี่ยม 

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก (ผืนผา้ จัตุรสั) และรูป
สามเหลี่ยม ( ด้านเท่า  )   

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูป
สามเหลี่ยม 

 
 

 รูปภาพ เรขา 
คณิต 

 ใบงาน  แบบฝึก 



 ๘๖ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.6 1.  แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
พ้ืนที่  ความยาวรอบ
รูปของรูปสี่เหลี่ยม
และรูปวงกลม 

 การคาดคะเนพ้ืนที่ของรูปสี่เหลีย่ม  
(ผืนผ้า จัตุรัส)  

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว 
รอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม 
อย่างง่าย (ผืนผ้า จัตุรัส) 

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว 
รอบรูปและพ้ืนที่ของรูปวงกลม 
(อย่างง่าย) 

 รูปภาพ 
 ใบงาน 
 แบบฝึก 

2.  แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรและความจุ 
ของทรงสี่เหลี่ยม 
มุมฉาก 

 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือ
ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ลิตร) 

 รูปภาพ 
 ใบงาน 
 แบบฝึก 

 3.  เขียนแผนผังแสดง
ต าแหน่งของสิ่งของ
ต่าง ๆ  และแผนผัง
แสดงเส้นทางการ
เดินทาง 

 การเขียนแผนผังแสดงสิ่งตา่ง ๆ 
(ห้องเรียน โต๊ะเรียน) 

 การเขียนแผนผังแสดงเส้นทาง 
การเดินทาง (จากบ้านไปโรงเรยีน) 

 การเขียนแผนผังโดยสังเขป (โรงเรียน 
บ้าน) 

 รูปภาพ แผนผัง 
 ใบงาน แบบฝึก 

 
สำระท่ี 3 เรขำคณิต 
มำตรฐำน ค 3.1   อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม

บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.1 1.  จ าแนกรูป
สามเหลี่ยม   
รูปสี่เหลี่ยม  
รูปวงกลม  รูปวงรี 

 
 

 รูปสามเหลี่ยม  รปูสี่เหลี่ยม   
รูปวงกลม     รูปวงร ี 

 บัตรภาพ 
 แบบฝึก 



 ๘๗ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.2 1.  บอกชนิดของรูป
เรขาคณิตสองมิติว่า
เป็นรูปสามเหลี่ยม 
รูปสี่เหลี่ยม รูป
วงกลม หรือรูปวงรี 

 รูปสามเหลี่ยม  รปูสี่เหลี่ยม   
รูปวงกลม     รูปวงร ี

 บัตรภาพ 
 แบบฝึก 

2.  บอกชนิดของรูป
เรขาคณิตสามมิติว่า
เป็นทรงสี่เหลี่ยม 
มุมฉาก  ทรงกลม
หรือทรงกระบอก 

 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  
ทรงกระบอก 

 บัตรภาพ 
 แบบฝึก 
 สื่อของจริง 

3.  แยกรูปวงกลมกับ
ทรงกลม 

 รูปวงกลมกับทรงกลม  สิ่งของที่เป็นรูป
วงกลมกับ 
ทรงกลม 

ป.3 1.  ยกตัวอย่างสิ่งของที่
มีรูปสี่เหลี่ยม เป็น
ส่วนประกอบ 

 รูปวงกลม  รูปวงรี  รูปสามเหลีย่ม   
รูปสี่เหลีย่ม 

 วัสดุ สิง่ของ
รอบตัว 

2.  บอกได้ว่ารูป
เรขาคณิตสองมิติใดมี
แกนสมมาตร 

 รูปที่มีแกนสมมาตร 
 

 บัตรภาพ 
 สื่อ DLIT 

3.  บอกชื่อจุด  เส้นตรง 
รังสี  ส่วนของ
เส้นตรง 

 

 จุด  เส้นตรง  รังส ี ส่วนของเสน้ตรง  บัตรภาพ 

ป.4 1.  บอกชนิดของมุมและ
ส่วนประกอบของมุม   

 

 ส่วนประกอบของมุม (ไม่ใช้สัญลักษณ์) 
 ชนิดของมุม (มุมฉาก  มุมแหลม  

มุมป้าน) 

 บัตรภาพ 

2.  บอกได้ว่าเส้นตรง
หรือส่วนของ 
เส้นตรงคู่ใดขนานกัน   

 เส้นขนาน  บัตรภาพ 
 สื่อ DLIT 



 ๘๘ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

3.  บอกส่วนประกอบ
ของรูปวงกลม 

 ส่วนประกอบของรูปวงกลม   
(จุดศูนย์กลาง  รัศมี   
เส้นผ่านศูนย์กลาง  และเส้นรอบวงหรือ
เส้นรอบรปูวงกลม) 

 บัตรภาพ 
 สื่อ DLIT 

4. จ าแนกได้ว่าเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

 รูปสี่เหลีย่มจัตุรัสและรูปสี่เหลีย่มผืนผ้า  บัตรภาพ 
 สื่อ DLIT 

5.  บอกจ านวนแกน
สมมาตรของ 
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก      

 รูปที่มีแกนสมมาตร  บัตรภาพ 
 สื่อ DLIT 

ป.5 1.  บอกลักษณะและ
จ าแนกรูปเรขาคณิต
สามมิติชนิดต่าง ๆ  

 ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  
พีระมิด 

 เรียนรู้จากของจริง 

2.  จ าแนกรูปสี่เหลี่ยม
ชนิดต่าง ๆ  

 รูปสี่เหลีย่มจัตุรัส   รูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า    
รูปสี่เหลีย่มขนมเปียกปนู                          
รูปสี่เหลีย่มด้านขนาน  รูปสีเ่หลี่ยม 
คางหมู   รูปสีเ่หลีย่มรูปว่าว 

 บัตรภาพ 
 แบบฝึก 

3.  จ าแนกรูป
สามเหลี่ยมชนิด 
ต่าง ๆ  

 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะ 
ของด้าน 

 รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะ 
ของมุม 

 บัตรภาพ 
 แบบฝึก 

ป.6 1.  บอกชนิดของรูป
เรขาคณิตสองมิติที่
เป็นส่วนประกอบ
ของรูปปริซึม และ
พีระมิด  

 
 
 

 ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
(ปริซึม  พีระมิด) 

 บัตรภาพ 
 แบบฝึก 



 ๘๙ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

2. บอกได้ว่าส่วนของ
เส้นตรงใดเป็นเส้น
ทแยงมุมของรูป
สี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ  

 เส้นทแยงมุมของรูปสีเ่หลี่ยม  บัตรภาพ 
 แบบฝึก 

3.  บอกได้ว่าเส้นตรงคู่
ใดขนานกัน 

 การพิจารณาเสน้ขนานโดยอาศัย
ระยะห่างระหวา่งเสน้ตรงสองเสน้ 

 บัตรภาพ 
 สื่อ DLIT 

 
มำตรฐำน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)    

  และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม

บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.1 – - - 
ป.2 1.  เขียนรูปเรขาคณิต

สองมิติ รูปวงกลม 
รูปสามเหลี่ยมและ 
รูปสี่เหลี่ยม โดยใช้
แบบของรูป
เรขาคณิต 

 การเขียนรูปสามเหลี่ยม   รูปสีเ่หลี่ยม        
รูปวงกลม โดยใช้แบบของรูป 

 แบบรูปสี่เหลี่ยม        
รูปวงกลม 

ป.3 1.  เขียนรูปเรขาคณิต
สองมิติ รูปวงกลม 
รูปสามเหลี่ยม  
รูปสี่เหลี่ยม และรูป
วงรีโดยใช้แบบของ
รูปเรขาคณิต 

 การเขียนรูปสามเหลี่ยม   รูปสีเ่หลี่ยม        
รูปวงกลม และรูปวงรีโดยใช้แบบของรูป 

 แบบรูปสี่เหลี่ยม        
รูปวงกลม และ 
รูปวงร ี

2.  บอกรูปเรขาคณิต 
ต่าง ๆ ที่อยู่ใน  

     สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

 รูปเรขาคณิตสองมิต ิ  บัตรภาพ 
 สื่อ DLIT 

ป.4 1.  น ารูปเรขาคณิตมา
ประดิษฐ์เป็น  

     ลวดลายต่าง ๆ 

 การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต  สื่อ DLIT 



 ๙๐ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.5 1.  สร้างมุมชนิดต่าง ๆ 
โดยใช้แบบ 

 ชนิดของมุม 
 

 แบบรูปชนิดต่างๆ 

2.  สร้างรูปสี่เหลี่ยม 
มุมฉาก  

 การสร้างรปูสี่เหลี่ยมมุมฉาก  สื่อ DLIT 

3.  สร้างเส้นขนาน 
     

 การสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่
ก าหนดให ้

 สื่อ DLIT 
 โปรแกรม GSP 

ป.6 1.  ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก จากรูปคลี่ 

 

 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
(ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก) 

 รูปคลี่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

2.  สร้างรูปสี่เหลี่ยม 
ชนิดต่าง ๆ 

 การสร้างรปูสี่เหลี่ยมเมื่อก าหนด 
ความยาวของด้าน 

 ตะเกียบ  
 บัตรภาพ 

 
สำระท่ี 4 พีชคณิต 
มำตรฐำน ค 4.1   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม

บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.1 1.  บอกจ านวนและ
ความสัมพันธ์ใน   
แบบรูปของจ านวนที่
เพ่ิมข้ึนทีละ 1        
ทีละ 2 และลดลง 
ทีละ 1 

 แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ 1   
    ทีละ 2 
 แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละ 1 

 บัตรจ านวน 
 ตะเกียบ 
 ฝาขวด 
 ไม้ไอศกรีม 

2.  บอกรูปและ
ความสัมพันธ์ใน 
แบบรูป ของรูปที่มี
รูปร่าง  ขนาด  หรือ
สีที่ สัมพันธ์กัน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

 แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง  ขนาดหรือสี
ที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  

 

 สื่อของจริง 



 ๙๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.2 1.  บอกจ านวนและ
ความสัมพันธ์ใน  
แบบรูปของจ านวนที่
เพ่ิมข้ึนทีละ 5  ทีละ 
10   ทีละ 100  
และลดลง  ทีละ 2  
ทีละ 10  ทีละ 100 

 แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ 5  
    ทีละ 10 ทีละ 100 
 แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละ 2   
 ทีละ 10  ทีละ 100 

 บัตรจ านวน 
 ตะเกียบ 
 ฝาขวด 
 ไม้ไอศกรีม 

2.  บอกรูปและ
ความสัมพันธ์ในแบบ
รูป ของรูปที่มีรูปร่าง  
ขนาด  หรือสีที่     
สัมพันธ์กันอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

 แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง  ขนาด  หรือ
สีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น 
 

 สื่อของจริง 
 สื่อ DLIT 
 แบบฝึกทักษะ 

ป.3 1.  บอกจ านวนและ
ความสัมพันธ์ใน   
แบบรูปของจ านวนที่
เพ่ิมข้ึนทีละ 2 ทีละ 
5 ทีละ 20 ทีละ 50 
และลดลงทีละ 2  
ทีละ 5ทีละ 20 ทีละ 
50 และแบบรูปซ้ า 

 แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ 2  
    ทีละ 5 ทีละ 20  ทีละ 50 
 แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละ 2  

ทีละ 5    ทีละ 20  ทีละ 50 
 แบบรูปซ้ า 

 บัตรจ านวน 
 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อ DLIT 

2.  บอกรูปและ
ความสัมพันธ์ในแบบ
รูปของรูปที่มีรูปร่าง  
ขนาด  หรือสีที่
สัมพันธ์กันสอง
ลักษณะ 

 
 

 แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง  ขนาด  หรือ
สีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ เช่น   

 

 สื่อของจริง 
 สื่อ DLIT 
 แบบฝึกทักษะ 
 



 ๙๒ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.4 1.  บอกจ านวนและ
ความสัมพันธ์ในแบบ
รูปของจ านวนที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
ทีละเท่ากันของ
จ านวนนับไม่เกิน 
1,000 

 แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ทีละเท่า ๆ กันของจ านวนนับไม่เกิน 
1,000 

 บัตรจ านวน 
 สื่อ DLIT 
 แบบฝึกทักษะ 

 2.  บอกรูปและ
ความสัมพันธ์ในแบบ
รูปของรูปที่
ก าหนดให้ 

 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ     
เช่น 
 

 สื่อของจริง 
 สื่อ DLIT 
 แบบฝึกทักษะ 

ป.5 1.  บอกจ านวนและ
ความสัมพันธ์ใน  
แบบรูปของจ านวนที่
ก าหนดให้ 

 แบบรูปของจ านวน  บัตรจ านวน 
 สื่อ DLIT 
 แบบฝึกทักษะ 

ป.6 1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
แบบรูปอย่างง่าย 

 ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปอย่างง่าย  สื่อ DLIT 
 แบบฝึกทักษะ 

 
สำระท่ี 4    พีชคณิต 
มำตรฐำน ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  (mathematical   
                          model)    อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้ 
                        แก้ปัญหา 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม

บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.1 –   
ป.2 –   
ป.3 –   
ป.4 –   
ป.5 –   



 ๙๓ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.6 1.  เขียนสมการจาก
สถานการณ์หรือ 
ปัญหา และ 
แก้สมการพร้อมทั้ง
ตรวจค าตอบ 
อย่างง่าย 

 สมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทราบค่า 
หนึ่งตัว 

 การแก้สมการโดยใช้สมบัติของ 
การเท่ากันเก่ียวกับการบวก  การลบ 
การคูณ หรือการหารอย่างง่าย 

 แบบฝึกทักษะ 
 สื่อ DLIT 

 
 
สำระท่ี 5   กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น 
มำตรฐำน ค 5.1   เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม

บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.1 – – – 
ป.2 – – – 
ป.3 1.  รวบรวมและจ าแนก

ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และสิ่งแวดล้อม 
ใกล้ตัวที่พบเห็น 
ในชีวิตประจ าวัน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนก
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 

 สิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัวเรา 

2.  อ่านข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพและ 

     แผนภูมิแท่ง 
อย่างง่าย 

 การอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ
แท่งอย่างง่าย 

 แผนภูมิรูปภาพ
และแผนภูมิแท่ง 

ป.4 1.  รวบรวมและจ าแนก
ข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนก
ข้อมูล 

 ข้อมูลต่างๆ ที่มี
ข้อมูลไม่เกิน 50 

2. อ่านข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพ  
แผนภูมิแท่งและ
ตาราง 

 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
 การอ่านแผนภูมิแท่งอย่างง่าย 
 การอ่านตารางอย่างง่าย 

 

 แผนภูมิรูปภาพ
และแผนภูมิแท่ง 



 ๙๔ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ 

3.  เขียนแผนภูมิรูปภาพ
และแผนภูมิแท่ง 

 การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ
แท่งอย่างง่าย 

 ข้อมู ลต่ างๆที่ มี
ข้อมูลไม่เกิน 50 

 กระดาษกราฟ 
ป.5 1.  เขียนแผนภูมิแท่งที่มี

การย่นระยะของเส้น
แสดงจ านวน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนก
ข้อมูล 

 การเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะ
ของเส้นแสดงจ านวนที่มีข้อมูลไม่เกิน 
100 

 ข้อมูลต่างๆที่มี
ข้อมูลไม่เกิน 
100 

 กระดาษกราฟ 

2.  อ่านข้อมูลจาก
แผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ 

 การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ  ข้อมูลต่าง ๆ ที่มี
ข้อมูลไม่เกิน 
100 และ
เปรียบเทียบ
ข้อมูลไม่เกิน 2 
ชุด 

ป.6 1.  อ่านข้อมูลจาก 
กราฟเส้น  และ
แผนภูมิรูป วงกลม 

 การอ่านกราฟเส้น และแผนภูมิรูป
วงกลม 

 กราฟเส้น  และ
แผนภูมิรูปวงกลม 

 2.  เขียนแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบและ
กราฟเส้น 

 การเขียนแผนภูมิแท่งเปรยีบเทยีบ และ
กราฟเส้นจ านวนไม่เกิน 2 ชุดและท่ีมี
ข้อมูลไม่เกิน 100 

 ข้อมูลต่างๆที่มี
ข้อมูลไม่เกิน 
100 และข้อมูลที่
ไม่เกิน 2 ชดุ 

 กระดาษกราฟ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๕ 

สำระท่ี 5   กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น 
มำตรฐำน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 

  อย่างสมเหตุสมผล 
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม

บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.1  – – – 
ป.2 – – – 
ป.3  – – – 
ป.4  – – – 
ป.5  1.  บอกได้ว่าเหตุการณ์ท่ี

ก าหนดให้นั้น 
   - เกิดข้ึนอย่างแน่นอน 
   - อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่

ก็ได้ 
   - ไม่เกิดขึ้นอย่าง

แน่นอน 

 การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  

 สถานการณ์ที่
ก าหนดให้ 

 ของจริง เช่น  
การทอดลูกเต๋า ,
การโยนเหรียญ 
ฯลฯ  

ป.6 1.  อธิบายเหตุการณ์โดย
ใช้ค าที่มีความหมาย 
เช่นเดียวกับค าว่า 

   - เกิดข้ึนอย่างแน่นอน 
   - อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่

ก็ได้ 
   - ไม่เกิดขึ้นอย่าง

แน่นอน 

 การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 

 สถานการณ์ที่
ก าหนดให้ 

 ของจริง เช่น  
การทอดลูกเต๋า ,
การโยนเหรียญ 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๙๖ 

สำระท่ี 5 :  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น 
มำตรฐำน ค 5.3 :  ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  
ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กที่มีควำม

บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
สื่อกำรเรียนรู้ 

ป.1  – – – 
ป.2 – – – 
ป.3  – – – 
ป.4  – – – 
ป.5 – – – 
ป.6  – – – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๘ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ท๑๑๑๐๑   ภาษาไทย 1  จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 ท๑๒๑๐๑   ภาษาไทย 2  จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 ท๑๓๑๐๑    ภาษาไทย 3  จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 ท๑๔๑๐๑   ภาษาไทย 4  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 ท๑๕๑๐๑   ภาษาไทย 5  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 ท๑๖๑๐๑    ภาษาไทย 6  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เวลา  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 
 ฝึกอ่านออกเสียงค าและค าคล้องจอง  บอกความหมายของค าที่อ่าน ตอบค าถาม เล่าเรื่อง
ย่อ  คาดคะเนเหตุการณ์ จากเรื่องที่อ่าน  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ บอกความหมายของ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  และมีมารยาทในการอ่าน   ฝึกคัด
ลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนสื่อสารด้วยค าในชีวิตประจ าวัน  และมีมารยาทในการเขียน    
ฝึกทักษะในการฟัง  ฟังค าแนะน า  ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม  ตอบค าถาม  เล่าเรื่อง  พูดแสดง
ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์  เน้นมารยาทใน 
การฟัง  การดูและการพูดฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกด
ค าและบอกความหมายของค า  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ  ต่อค าคล้องจองพยางค์เดียว  
บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก  ฝึกท่องจ าบท
อาขยานตามที่ก าหนด โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหาความรู้  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม   
ใช้ทักษะการฟัง  การดูและการพูด  พูดแสดงความคิดเห็น  กระบวนการสร้างความคิ ดรวบยอด  
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์ภาษาไทย  และตัวเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   
            ท ๑.๑   ป.๑/๑,   ป.๑/๒,  ป.๑/๓,  ป.๑/๔,  ป.๑/๕,  ป.๑/๖,  ป.๑/๗,  ป.๑/๘ 
 ท ๒.๑   ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓ 
 ท ๓.๑   ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔,  ป.๑/๕ 
 ท ๔.๑   ป.๑/๑,  ป.๑/๒,  ป.๑/๓, ป.๑/๔ 
 ท ๕.๑   ป.๑/๑,  ป.๑/๒   
          รวมทั้งหมด  ๒๒  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



 ๑๐๐ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย 2                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                เวลา  ๒๐๐ ชัว่โมง 
 

 ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค าพ้ืนฐาน ค าที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน ค าคล้องจอง อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถ ตอบค าถาม ระบุใจความ
ส าคัญ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ และ
น าเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน าและมีมารยาทใน 
การอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์และเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน ฟังค าแนะน า ค าสั่ง และ
ปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่ เป็นความรู้และความบันเทิง โดยเล่าเรื่อง บอก
สาระส าคัญ และตอบค าถาม พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟัง และดู พูดแนะน า
ตนเอง ขอความช่วยเหลือ กล่าวค าขอบคุณ กล่าวค าขอโทษ เล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน และมี
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียน
สะกดค า และบอกความหมายของค า แต่งประโยค และเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ ได้  
ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร บอกลักษณะของค าคล้องจอง และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานภาษา
ถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง ส าหรับเด็กเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น และท่องจ า
บทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ   
  กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่านและการเขียน อ่านเรื่องสั้น ๆ แข่งขัน
เขียนค า รวมทั้งสอดแทรกการฝึกทักษะอ่ืนควบคู่กันไป ซึ่งกิจกรรมจะอยู่ในลักษณะของบทบาท
สมมุติ เกม ร้องเพลง ทายปริศนา และการวาดภาพสื่อจินตนาการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา 
เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีความชื่นชม เห็นคุณค่า
ภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 
 
มาตรฐานตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑    ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕, ป. ๒/๖, ป. ๒/๗, ป. ๒/๘ 
 ท ๒.๑   ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔ 
 ท ๓.๑    ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕, ป. ๒/๖, ป. ๒/๗  
 ท ๔.๑    ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, ป. ๒/๕ 
 ท ๕.๑    ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ป. ๒/๓ 
 รวมทั้งหมด  ๒๗  ตัวชี้วัด 



 ๑๐๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท13101  ภาษาไทย 3       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                            เวลา   200  ชัว่โมง 
 

 ศึกษาเรียนรู้  การอ่านออกเสียงค าและบอกความหมายของค า   ค าคล้องจอง  ข้อความ
และบทร้อยกรองง่าย ๆ ที่ประกอบด้วยค าพ้ืนฐาน  เพ่ิมจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ไม่น้อยกว่า 600  
ค า  รวมทั้งค าที่ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  การอ่านหนังสือ
ตามความสนใจ  หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  การอ่านข้อความเชิงอธิบาย  และปฏิบัติ
ตามค าสั่งหรือข้อแนะน า  การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ  
 ศึกษาเรียนรู้  การคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย   
การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่  การเขียนบันทึกประจ าวัน จดหมาย
ลาครู  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 ศึกษาเรียนรู้  การจับใจความส าคัญ  การพูดแสดงความคิดเห็น  การบอกความรู้สึกจาก
เรื่องท่ีฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 ศึกษาเรียนรู้  การเขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  การแจกลูก  การอ่านเป็นค า  
มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา  การผันอักษรกลาง  อักษรสูง  และอักษรต่ า  
ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า  ค าที่มีอักษรน า  ค าที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์  ค าที่มี  ฤ  ฦา  
ค าที่ใช้  บัน  บรร  ค าที่ใช้  รร   ค ามี่มีตัวการันต์  การระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  การใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า  การแต่งประโยคเพ่ือการสื่อสาร  การแต่งค าคล้องจอง  ค าขวัญ  
การเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน 
 ศึกษา  เรียนรู้  การระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม  วรรณคดีและเพลงพ้ืนบ้าน  
การท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า  โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน   
การฟัง  การดู และการพูดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์  บอก  ระบุ   เขียน  สะกดค า   
แจกลูก  ผันอักษร  แต่งประโยค  แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ  เลือกใช้  แสดงความคิดเห็น  ศึกษา  
เรียนรู้ปฏิบัติ  และท่องจ า  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู
และการพูด หลักการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  น าความรู้  ข้อคิด  จากการอ่าน   
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู และการพูด   
มีนิสัยรักการอ่าน  เหมาะสมกับระดับชั้น    
 
 
 
 



 ๑๐๒ 

มาตรฐานตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3, ป 3/4, ป 3/5, ป 3/6, ป 3/7, ป 3/8, ป 3/9 
 ท 2.1 ป 3/1,    ป 3/2,     ป 3/3,     ป 3/4,     ป 3/5,     ป 3/6    
 ท 3.1 ป 3/1,    ป 3/2,     ป 3/3,     ป 3/4,     ป 3/5,     ป 3/6    
 ท 4.1 ป 3/1,    ป 3/2,     ป 3/3,     ป 3/4,     ป 3/5,     ป 3/6    
 ท 5.1 ป 3/1,    ป 3/2,     ป 3/3,     ป 3/4   
 รวมทั้งหมด  31    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท14101 ภาษาไทย 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                      เวลา  160 ชัว่โมง 
  

 ศึกษาและฝึกทักษะทางภาษาผ่านกระบวนการอ่าน   การเขียน  การฟัง การดู  และการ
พูด   การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยค และส านวน 
อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่ก าหนด ตอบค าถาม แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อเท็จจริง  คัดลายมือตัวบรรจง  เขียนสื่อสาร
ด้วยแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด ย่อความ เขียนจดหมายส่วนตัว  เขียนบันทึก เขียน
รายงาน เขียนเรื่องตามจินตนาการ จ าแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากการฟังและดู   พูดสรุปความ 
พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก ตั้งค าถามตอบเชิงเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษา   สะกดค า บอกความหมายของค า ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  การใช้พจนานุกรม   
แต่งบทร้อยกรอง  ค าขวัญ และบอกความหมายของส านวน   เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาถิ่น   
พร้อมทั้งระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้าน นิทานคติธรรม    อธิบายข้อคิดจากการอ่าน เพ่ือน าไปใช้  
ในชีวิตจริง  ร้องเพลงพ้ืนบ้าน ท่องจ าบทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ มีนิสัย  
รักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู  และการพูดโดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา  
กระบวนการคิด  และประเมินค่า  เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อ   การเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ   ซักถาม
และศึกษาเพ่ือหาข้อมูล  มีความรอบคอบในการท างาน ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
มีมารยาทในการพูด การอ่าน  การเขียน  และการฟัง  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอันเป็น
เอกลักษณ์และมรดกของชาติ 
 
มาตรฐานตัวชี้วัด 
 ท 1.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5, ป.4/6,  ป.4/7,  ป.4/8 
 ท 2.1  ป.4/1,  ป.4/2, ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5,  ป.4/6, ป.4/7,  ป.4/8 
 ท 3.1  ป.4/1,  ป.4/2 , ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5, ป.4/6 
 ท 4.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3, ป.4/4,  ป.4/5, ป.4/6,  ป.4/7   
 ท 5.1  ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4 
 รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด    
 
 
 



 ๑๐๔ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๑๕๑๐๑   ภาษาไทย 5       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                       เวลา ๑๖๐  ชัว่โมง 

การอ่านเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง การอ่านค า ประโยคและข้อความเรื่อง
สั้นรวมไปถึงนิทาน และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน การอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
การเขียนสื่อสารเหมาะสมการ เขียนแผนภาพความคิด การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง เขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น  การพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  
การบอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ การสรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน  การอธิบายคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน ได้ตรง
ตามเจตนา กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ  โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะ 
การสื่อสาร สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องและสื่อต่าง ๆ อย่างมีมารยาท เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และ
การพูด   เห็นคุณค่าวรรณคดี  วรรณกรรม รักความเป็นไทย 

มาตรฐานตัวชี้วัด 

 ท ๑.๑    ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘ 
 ท ๒.๑    ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗,  ป.๕/๘, ป.๕/๙ 
 ท ๓.๑    ป.๕/๑,     ป.๕/๒,     ป.๕/๓,     ป.๕/๔,     ป.๕/๕      
 ท ๔.๑    ป.๕/๑,     ป.๕/๒,     ป.๕/๓,     ป.๕/๔,     ป.๕/๕,     ป.๕/๖,     ป.๕/๗      
 ท ๕.๑    ป.๕/๑,     ป.๕/๒,     ป.๕/๓,     ป.๕/๔    
 
 รวมทั้งหมด  ๓๓   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย 6               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                         เวลา    ๑๖๐ ชั่วโมง
  

 ศึกษาการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง และบอกความหมายของ ประโยค  การอ่านค าที่มี
พยัญชนะควบกล้ า การอ่านค าที่มี อักษรน า การอ่านค าที่มีตัวการันต์  การอ่านค าที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ การอ่านอักษรย่อ และเครื่องหมายวรรคตอน  การอ่านข้อความที่เป็นโวหารต่าง ๆ  
การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ การอ่านจับใจความจากสื่อที่หลากหลายและน าความรู้และ
ข้อคิดจากเรื่องไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต การอ่านงานเขียนเชิง
อธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม การอ่านข้อมูลจากแผนผัง  เลือกอ่านหนังสือตามความ
สนใจ มีนิสัยรักการอ่านและมารยาทในการอ่าน 
 การเขียนค าอวยพร การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนความคิด การเขียนเรียงความ        
การเขียนย่อความจากสื่อที่หลากหลาย การเขียนจดหมายขอโทษ จดหมายแสดงความขอบคุณ  
จดหมายแสดงความเห็นใจ จดหมายแสดงความยินดี การกรอกแบบรายการต่าง ๆ การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ มีนิสัยรักการเขียน และมีมารยาทในการเขียน 
 การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา การพูดรายงานตามล าดับเหตุการณ์                      
การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่าง ๆ   มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  

 ศึกษาชนิดและหน้าที่ของค า ๗ ชนิด ค าราชาศัพท์ ระดับภาษา ภาษาถิ่น ค าที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ ลักษณะของกลุ่มค าหรือวลี ประโยคสามัญ   

 แสดงความคิดเห็นและอธิบายคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมพ้ืนบ้าน                
เล่านิทานพ้ืนบ้านในท้องถิ่นของตนเอง และน าข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานและ                         
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามที่ก าหนดและตามความสนใจ   

 โดยใช้กระบวนการคิด การฝึกทักษะทางภาษา การปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่ม  
  เพ่ือใช้ภาษาได้อย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสร้างความสามัคคีสอดคล้อง
กับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ 
 
มาตรฐานตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑   ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, ป. ๖/๕, ป. ๖/๖, ป. ๖/๗, ป. ๖/๘, ป. ๖/๙ 
 ท ๒.๑   ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, ป. ๖/๕, ป. ๖/๖, ป. ๖/๗, ป. ๖/๘, ป. ๖/๙ 
 ท ๓.๑   ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, ป. ๖/๕, ป. ๖/๖ 
 ท ๔.๑   ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, ป. ๖/๕, ป. ๖/๖ 
 ท ๕.๑   ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓, ป. ๖/๔ 
 รวมทั้งหมด  ๓๔  ตัวชี้วัด 
 



 ๑๐๖ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 
 ค๑๑๑๐๑   คณิตศาสตร์ 1   จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 ค๑๒๑๐๑   คณิตศาสตร์ 2   จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 ค๑๓๑๐๑    คณิตศาสตร์ 3    จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 
 ค๑๔๑๐๑   คณิตศาสตร์ 4   จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 ค๑๕๑๐๑   คณิตศาสตร์ 5   จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 ค๑๖๑๐๑    คณิตศาสตร์ 6   จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค11101  คณิตศาสตร์ 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1            เวลา  200 ชั่วโมง 
  

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
 การใช้จ านวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย
แสดงจ านวนไม่เกินห้าสิบ การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยไม่เกินห้าสิบ การนับเพ่ิมทีละ 1 
หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจายไม่เกินห้าสิบ  

การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้เครื่องหมาย  =   ≠   >   < การเรียงล าดับจ านวนไม่เกินสาม

จ านวน ความหมายของการบวก  และการใช้เครื่องหมาย + การบวกที่ไม่มีการทด ความหมายของ
การลบ  และการใช้เครื่องหมาย – การลบที่ไม่มีการกระจาย การบวก  ลบระคน โจทย์ปัญหา 
การบวก การลบ โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคนอย่างง่าย การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบโดย
การพูด     
 การเปรียบเทียบความยาว(สูงกว่า เตี้ยกว่า ยาวกว่า สั้นกว่า) การเปรียบเทียบความยาว                      
(สูงกว่า เตี้ยกว่า ยาวกว่า สั้นกว่า ยาวเท่ากัน สูงเท่ากัน) การเปรียบเทียบน้ าหนัก (หนักกว่า เบากว่า 
หนักเท่ากัน) การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ(มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน จุมากกว่า จุน้อยกว่า  
จุเท่ากัน) ช่วงเวลาในแต่ละวัน (กลางวัน  กลางคืน  เช้า  สาย เที่ยง  บ่าย  เย็น) จ านวนวันและชื่อวัน
ในสัปดาห์ 
 รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี 
 แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทีละ 1 ทีละ 2 แบบรูปของจ านวนที่ลดลงทีละ 1 แบบรูปของ
รูปที่มีรูปร่าง  ขนาดหรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น   
 โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้
อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา  
         เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  
การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ 
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่น  
ในตนเอง สามารถท างานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์            
 
 
 
 
 



 ๑๐๘ 

มาตรฐานตัวชี้วัด    
 ค 1.1  ป.1/1, ป.1/2 
 ค 1.2  ป.1/1, ป.1/2 
 ค 2.1  ป.1/1, ป.1/2 
 ค 3.1  ป.1/1 
 ค 4.1  ป.1/1, ป.1/2 
 ค 6.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6   
 รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๙ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค12101    คณิตศาสตร์ 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                             เวลา  200  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา  เรียนรู้  ตัวเลขฮินดูอารบิค  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงปริมาณ สิ่งของ  หรือ
จ านวนนับที่ไม่เกินห้าร้อยและศูนย์  การนับเพ่ิมทีละ 5  ทีละ 10  และทีละ  100  การนับลดทีละ 
2  ทีละ 10  และทีละ 100  จ านวนคู่  จ านวนคี่  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  การใช้ 0  
เพ่ือยึดต าแหน่งของหลัก  การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบจ านวนและ
การใช้เครื่องหมาย = และ <  การเรียงล าดับจ านวนไม่เกินสามจ านวน การบวก ลบ คูณ หาร   
และการบวก  ลบ  คูณ  หาร  ระคนไม่เกินหนึ่งร้อย โจทย์ปัญหา  โจทย์ปัญหาระคน  และการสร้าง
โจทย์ปัญหาโดยการพูด  ของจ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งร้อย  
 ศึกษา  เรียนรู้  ความยาว  น้ าหนัก  ปริมาตร  ความจุ  เงิน  เวลาบนหน้าปัดนาฬิกา   วัน  
เดือน  ปี  จากปฏิทิน  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  ความจุ  การชั่ง  การตวง  และเงิน 
 ศึกษา  เรียนรู้  รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   
ทรงกลม  ทรงกระบอก  การเขียนรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  โดยใช้แบบของรูป 
 ศึกษา  เรียนรู้  แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทีละ 5  ทีละ 10  ทีละ 100  แบบรูปที่มี
รูปร่าง  ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เขียน  อ่าน  เปรียบเทียบ  เรียงล าดับ จ าแนก   
สรุป  วิเคราะห์  หาค าตอบ  การแก้ปัญหา  การให้ เหตุผล  การสื่อสาร  การน าเสนอ  และ 
การเชื่อมโยงความรู้เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ  ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รอบคอบ  มีวิจารณญาณ  
มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์สาระท้องถิ่น 
 แหล่งเรียนรู้ขัวมุงและตลาดสดหนองดอก ในการฝึกทักษะ และฝึกการแก้ปัญหา ในสาระ
การเปรียบเทียบ การบวก ลบ คูณ หาร โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนนับที่
ไม่เกินห้าร้อย และศูนย์ การชั่งน้ าหนัก การตวง และจ านวนเงิน 
 
มาตรฐานตัวชี้วัด 
 ค 1.1    ป 2/1    ป 2/2 
 ค 1.2    ป 2/1    ป 2/2  
 ค 2.1    ป 2/1    ป 2/2    ป 2/3    ป 2/4    ป 2/5    ป 2/6 
 ค 2.2    ป 2/1 



 ๑๑๐ 

 ค 3.1    ป 2/1    ป 2/2    ป 2/3 
 ค 3.2    ป 2/1    
 ค 4.1    ป 2/1    ป 2/2 
 ค 6.1    ป 2/1    ป 2/2    ป 2/3    ป 2/4    ป 2/5    ป 2/6 
    รวมทั้งหมด   23    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๑ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค13101     คณิตศาสตร์ 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                               เวลา  200  ชั่วโมง 
                

 ศึกษา  เรียนรู้  ตัวเลขฮินดูอารบิค  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงประมาณของสิ่งของ
หรือจ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งหมื่นและศูนย์  การนับเพ่ิมและการนับลดทีละ 5  ทีละ 50  และทีละ 
100  การเปรียบเทียบจ านวนนับและการใช้เครื่องหมาย  =    >   <  หลักและค่าของเลขโดด 

ในแต่ละหลัก  และการใช้  0  เพ่ือยึดต าแหน่งของหลัก  การเขียนตัวเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย
ไม่เกินหนึ่งหมื่น   การเรียงล าดับจ านวนไม่เกิน 3  จ านวน  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  ของจ านวนนับ  
ไม่เกินหนึ่งหมื่นและศูนย์   การบวก  ลบ  คูณ  หาร  ระคน  ของจ านวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์  
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน  ของจ านวนนับ  ไม่เกินหนึ่งหมื่นและศูนย์   
 ศึกษา  เรียนรู้  การวัดความยาวเป็นเมตร  เซนติเมตร   การชั่งน้ าหนักเป็นกิโลกรัม  และ
ขีด  การตวงปริมาตรและความจุเป็นลิตร การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัด  การเปรียบเทียบ
ความยาว น้ าหนัก  ปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะในหน่วยเดียวกัน  และคาดคะเน 
ความยาวอย่างง่าย  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  การอ่านและการเขียนเวลา  จ านวนเงิน โดย
ใช้จุด  ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว  การชั่ง   ปริมาตรและความจุ   เงินและเวลา  
ในหน่วยเดียวกัน    การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง   ปริมาตรและความจุ  เงิน  
และเวลา อย่างง่าย (บวก  ลบ) การอ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย (5 วัน)  การอ่านและเขียน
บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา (เช่น เช้า สาย บ่าย เย็น) 
 ศึกษา  เรียนรู้  ชนิดของรูปเรขาคณิต  รูปวงกลม  รูปวงรี  รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม   
รูปที่มีแกนสมมาตร  จุด  เส้นตรง  รังสี  ส่วนของเส้นตรง    การเขียนรูปสามเหลี่ยม   รูปสี่เหลี่ยม    
รูปวงกลม และรูปวงรีโดยใช้แบบของรูป 
 ศึกษา  เรียนรู้  แบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นและลดลงทีละ 2  ทีละ 5  ทีละ 20   
ทีละ 50  และแบบรูปซ้ า  ความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีที่สัมพันธ์กัน 
สองลักษณะ 
 ศึกษา  เรียนรู้  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  การอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย 
 
 
 
 



 ๑๑๒ 

    โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เขียน  อ่าน  เปรียบเทียบ  เรียงล าดับ  จ าแนก  
ระบุ  รวบรวม  สรุป  บันทึก  คาดคะเน  เลือกเครื่องมือ  วิเคราะห์  แสดงวิธีการหาค าตอบ   
การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การน าเสนอ  และการเชื่อมโยงความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้   
ความเข้าใจ  ในสิ่งที่เรียนรู้   ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ ท างานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ   มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง   
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 
มาตรฐานตัวชี้วัด 
 ค 1.1    ป 3/1    ป 3/2   
 ค 1.2    ป 3/1    ป 3/2  
 ค 2.1    ป 3/1    ป 3/2    ป 3/3    ป 3/4    ป 3/5    ป 3/6 
 ค 2.2    ป 3/1    ป 3/2    ป 3/3  
 ค 3.1    ป 3/1    ป 3/2    ป 3/3 
 ค 3.2    ป 3/1    ป 3/2  
 ค 4.1    ป 3/1    ป 3/2   
 ค 5.1    ป 3/1    ป 3/2   
 ค 6.1    ป 3/1    ป 3/2    ป 3/3    ป 3/4    ป 3/5   ป 3/6  
 รวมทั้งหมด   28    ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค14101    คณิตศาสตร์ 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                เวลา   160   ชั่วโมง 
    

 ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความรู้นั้น ไปประยุกต์ใช้  
ในสาระการเรียนรู้  
 จ านวนนับที่ไม่เกิน 100,000 การบอกจ านวน การเขียนและการอ่านตัวเลขอินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ  หลักและค่าของตัวเลขในแต่ละหลักของจ านวนนับ    
การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจ านวน การใช้เครื่องหมาย = ในการ
เปรียบเทียบจ านวนนับ และการเรียงล าดับจ านวน 
 การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวน และโจทย์ปัญหา การบวก การลบที่มีหลายหลัก 
การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนมากกว่าหนึ่งหลักกับจ านวนมากกว่า
สองหลัก การหารที่ตัวหารไม่เกินสองหลัก การบวก ลบ คูณ หารระคน การเฉลี่ย โจทย์ปัญหา  
อย่างง่าย 
 เศษส่วนและการบวก การลบ เศษส่วน ความหมาย การอ่านและการเขียนเศษส่วน   
การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากัน การใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ การบวก การลบ
เศษส่วนที่มีส่วนเท่ากัน 
 ทศนิยม ความหมายของทศนิยม การอ่าน การเขียนทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง การเปรียบเทียบ 
และการเรียงล าดับทศนิยม การใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ (ทศนิยมสองต าแหน่ง) 
 การวัดความยาว ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตร เมตร และ
เซนติเมตร การเลือกเครื่องมือในการวัดและหน่วยและหน่วยการวัดความยาว การคะเนความยาว 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว มาตราส่วน โจทย์ปัญหา (อย่าง่าย) และสถานการณ์ 
 การหาพ้ืนที่ จากการนับตาราง การหาพื้นที่โดยประมาณจากการนับตารางการหาพื้นที่ของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้ปัญหาโจทย์และสถานการณ์ 
 การชั่ง ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่งวัดน้ าหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม และขีด การเลือก
เครื่องชั่งและหน่วยการชั่ง การคะเนน้ าหนัก ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง การแก้โจทย์ปัญหา
และสถานการณ ์
 การตวง การวัดปริมาตรที่มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร การเลือก
หน่วยการวัด และคาดคะเนปริมาตรหรือความจุ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดปริมาตร  
การแก้ปัญหาและสถานการณ์ 
 เงิน การเขียนและการอ่านบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ระบุเวลา การอ่านตารางเวลา         
การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย การแก้โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ 



 ๑๑๔ 

 เวลา การบอกเวลา การอ่านและการเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดการบอกระยะเวลา  
การบันทึกและการอ่านกิจกรรมเหตุการณ์ต่างๆ ที่ระบุเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างนาที ชั่วโมง วั น 
สัปดาห์ เดือน และปี การแก้โจทย์ปัญหาและสถานการณ์  
 รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต ส่วนประกอบของมุม การเขียนชื่อ
แทนมุม ชนิดของมุม ( มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน ) เส้นขนาน และสัญลักษณ์แสดงเส้นขนาน  
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า เส้นทแยงมุม เส้นขนาน ส่วนประกอบ
ของรูปวงกลม  รูปที่มีแกนสมมาตร การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต 
 แบบรูปและความสัมพันธ์ แบบรูปของจ านวนนับที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงครั้งละเท่า  ๆ กัน        
แบบรูปของรูปเรขาคณิตและแบบรูปอ่ืน ๆ  
 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  การเก็บรวบรวมข้อมูล และการจ าแนกข้อมูล การอ่าน 
 แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตารางการรวบรวมข้อมูล การเขียนแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแท่ง 
 โดยการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติจริง ทดลองสรุปรายงาน พัฒนา
ทักษะและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหาการใช้ เหตุผล การสื่อความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่น าไปใช้ในการเรียนรู้      
สิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถท างานอย่างมีระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ันในตัวเอง 
  
มาตรฐานตัวชี้วัด 
 ค 1.1  ป 4/1 , ป 4/2  
 ค 1.2  ป4/1  , ป 4/2 , ป4/3  
 ค 2.1  ป4/1 -  ป 4/6   
 ค 2.2  ป4/1 , ป 4/2 , ป 4/3      
 ค 3.1 ป 4/1 - ป 4/5  
 ค 3.2 ป 4/1  
 ค 4.1 ป 4/1 , ป4/2  
 ค 5.1  ป 4/1 , ป 4/2 , ป 4/3  
 ค 6.1 ป 1/1 - ป 1/6   
 รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
 
 



 ๑๑๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค15101  คณิตศาสตร์ 5                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                      เวลา   160  ชั่วโมง 
 

       ศึกษา  เรียนรู้  เศษส่วนแท้  เศษเกิน  จ านวนคละ  และทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  
เศษส่วนที่เท่ากับจ านวนนับ  การเขียนจ านวนนับในรูปเศษส่วน  การเขียนเศษเกินในรูปจ านวนคละ
และการเขียนจ านวนคละในรูปเศษเกิน  เศษส่วนที่เท่ากัน  เศษส่วนอย่างต่ า  หลัก  ค่าประจ าหลัก 
และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจ านวนนับและทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง  การเขียนทศนิยมในรูปของ
การกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง  การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ
เศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง การความหมาย การอ่าน และเขียน
เศษส่วนในรูปทศนิยม และร้อยละในรูปอย่างง่าย เขียนเศษส่วนในรูปทศทศนิยม และร้อยละในรูป
อย่างง่าย การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 และ 100 ในรูปทศนิยม การเขียน
ทศนิยมหนึ่งต าแหน่งในรูปเศษส่วน การบวก การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วน
อีกตัวหนึ่งในรูปอย่างง่าย การคูณเศษส่วนกับจ านวนนับ การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน การหาร
เศษส่วนด้วยจ านวนนับ การหารจ านวนนับด้วยเศษส่วน การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน การบวก ลบ 
คูณระคนของเศษส่วนโดยมีตัวด าเนินการไม่เกินสองตัว การบวกและการลบทศนิยมไม่เกิน  
สองต าแหน่งโดยไม่มีการกระจายและการทด การคูณทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งกับจ านวนนับไม่เกิน 
สองหลัก การคูณทศนิยมหนึ่งต าแหน่งกับทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง การบวก  ลบ  คูณระคนของทศนิยม
โดยมีตัวด าเนินการไม่เกินสองตัว โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร และการบวก ลบ  
คูณ  หารระคนของจ านวนนับไม่เกินสองหลัก การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ   
การหาร  และการบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของจ านวนนับไม่เกินสองหลัก  โจทย์ปัญหาการบวก  
การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วนโดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งในรูปอย่างง่าย  
โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณระคนของเศษส่วนโดยตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณองตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง
และมีตัวด าเนินการไม่เกินสองตัว โจทย์ปัญหาการบวก การลบ  การคูณ ทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 
และการสร้างโจทย์ปัญหาอย่างง่าย โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างง่าย การหา
ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มสิบ  เต็มร้อย เต็มพัน อย่างง่าย 
 ศึกษา  เรียนรู้  ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตรหรือความจุ  ความยาวรอบรูปของ
รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยม การวัดขนาดของมุม
โดยใช้ครึ่งวงกลม การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย  ลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร โดยใช้
สูตร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ผืนผ้า จัตุรัส) และรูปสามเหลี่ยม ( ด้านเท่า  ) 
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม 



 ๑๑๖ 

 ศึกษา  เรียนรู้  ลักษณะของรูปทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  พีระมิด  ลักษณะ
ความสัมพันธ์ และการจ าแนกของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ  ชนิดของมุม  การสร้าง
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่ก าหนดให้ 
 ศึกษา  เรียนรู้  แบบรูปของจ านวน 
 ศึกษา  เรียนรู้  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจ าแนกข้อมูล  การเขียนแผนภูมิแท่งที่มี  
การย่นระยะของเส้นแสดงจ านวนที่มีข้อมูลไม่เกิน 100  การอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 
การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เขียน  อ่าน  เปรียบเทียบ  เรียงล าดับ จ าแนก  
สรุป  วิเคราะห์  แสดงวิธีหาค าตอบ  คาดคะเน  บอกค่าประมาณ  การวัด  การสร้าง   การหาพ้ืนที่  
การหาปริมาตร  การหาความยาวรอบรูป  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การน าเสนอ  
และการเชื่อมโยงความรู้เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ  ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ    
 มีระเบียบวินัย   มีความรับผิดชอบ   รอบคอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง     
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป 5/1 ป 5/2    ป 5/3 
 ค 1.2    ป 5/1 ป 5/2    ป 5/3 
 ค 1.3  ป 5/1  
 ค 2.1  ป 5/1    ป 5/2    ป 5/3    ป 5/4   ป 5/5   
 ค 2.2  ป 5/1  
 ค 3.1  ป 5/1 ป 5/2    ป 5/3  
 ค 3.2  ป 5/1    ป 5/2    ป 5/3  
 ค 4.1  ป 5/1  
 ค 5.1  ป 5/1    ป 5/2  
 ค 5.2  ป 5/1  
 ค 6.1 ป 5/1    ป 5/2    ป 5/3    ป 5/4    ป 5/5    ป 5/6 
 รวมทั้งหมด   29   ตัวชี้วัด 
 
 



 ๑๑๗ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ค16101   คณิตศาสตร์ 6                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                       เวลา    160    ชั่วโมง 
 

 ศึกษา   ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 
 จ านวนนับ  หลักเลขและค่าประจ าหลัก ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก  การเขียนในรูป
กระจายการเรียงล าดับจ านวน  การประมาณค่าใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มสิบ เต็มร้อย  เต็มพัน   
เต็มหมื่น  จ านวนเฉพาะ  การแยกตัวประกอบ  ห.ร.ม.   ค.ร.น. 
 เศษส่วน เศษส่วนที่เท่ากัน การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับเศษส่วน  สมบัติการสลับที่
ของการบวก  สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก  สมบัติการสลับที่ของการคูณ   สมบัติการเปลี่ยนหมู่
ของการคูณ 
 ทศนิยม การอ่าน และการเขียนทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  หลักเลข และค่าประจ าหลัก
ของตัวเลขในแต่ละหลัก การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับทศนิยม  
การเขียนทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งในรูปเศษส่วน และการเขียนเศษส่วน ที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบ
ของ 10 , 100  ในรูปทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน  ทศนิยม  และร้อยละ  การประมาณ
ค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง  สองต าแหน่ง  สมบัติการสลับที่ของการบวก  สมบัติการ 
เปลี่ยนหมู่ของการบวก   สมบัติการสลับที่ของการคูณ   สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ 
 การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน  และโจทย์ปัญหา การบวก  การลบ การคูณ
และการหารจ านวนนับ  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารจ านวนนับระคน  การบวก  การลบ  
การคูณ ที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  และการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองต าแหน่งและ
ตัวหารเป็นเลขโดด 
  โจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคน   โจทย์ปัญหาการคูณ และการหาร (บัญญัติไตรยางค์)  
โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 การหาความยาว  ความยาวของเส้นรอบรูปวงกลม   โจทย์ปัญหา และสถานการณ์ 
 การหาพ้ืนที่ การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม การหาพ้ืนที่ของรูปวงกลม  การคาดคะเนพ้ืนที่
ของรูปสี่เหลี่ยมเป็นตารางเมตร  ตารางเซนติเมตร  และตารางวา   โจทย์ปัญหา และสถานการณ์ 
 การหาปริมาตร   การหาปริมาตรและ / หรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 ทิศ แผนผัง แผนที่ การบอกชื่อ และทิศทางของทิศทั้งแปดทิศ มาตราส่วน การอ่านแผนที่
และแผนผัง การเขียนแผนผัง  
 รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต  มุมที่มีขนาดเท่ากัน การแบ่งครึ่งมุม
โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์  การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงโดยใช้ไม้บรรทัด  เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม  



 ๑๑๘ 

การสร้างรูปสี่เหลี่ยม ส่วนประกอบของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย  ปริซึม   พีระมิด   
รูปคลี่   สมบัติของเส้นขนาน การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยสมบัติของเส้นขนาน 
 สมการและการแก้สมการ สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า 1 ตัว  สมการที่เป็นจริง  สมการที่เป็น
เท็จค าตอบของสมการ  การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า  1 ตัว  โจทย์ปัญหา 
 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น การอ่าน และการเขียนแผนภูมิเปรียบเทียบ การอ่านและ
การเขียนกราฟเส้น  การอ่านแผนภูมิวงกลม  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ความหมาย และการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  ไม่เกิดขึ้นแน่นอน 
 โดยใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  สามารถเชื่อมโยงความรู้
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่าง
สร้างสรรค์    
 เห็นคุณค่า และมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ   มีความรอบคอบ   มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
มาตรฐานตัวชี้วัด         
 ค  1.1     ป.6/1,   ป.6/2 , ป.6/3 
 ค  1.2    ป.6/1,   ป.6/2 
 ค  1.3     ป.6/1,  ป.6/2 
 ค  1.4     ป.6/1,  ป.6/2 
 ค  2.1   ป.6/1,   ป.6/2 , ป.6/3 
 ค  2.2    ป.6/1,  ป.6/2 , ป.6/3 
 ค  3.1   ป.6/1,   ป.6/2 , ป.6/3 
 ค  3.2   ป.6/1,   ป.6/2   
 ค  4.1   ป.6/1,ค  4.2   ป.6/1 
 ค  5.1     ป.6/1,  ป.6/2,ค  5.2   ป.6/1  
 ค  6.1      ป.6/1,  ป.6/2 ,ป.6/3,  ป.6/4, ป.6/5,  ป.6/6   
 รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
 
 



 ๑๑๙ 
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 ๑๒๐ 

คณะท ำงำนจัดท ำเอกสำรแนวทำงกำรกำรปรับหลักสูตร 
ส ำหรับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (ฉบับทดลอง) 

ที่ปรึกษำ 
1. นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
2. นายปรีชา นาคจ ารูญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
3. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. นางสาวมุจรินทร์ นวะมะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ 
5. นางวาณี ฝนทั่ง ศึกษานิเทศก์ 
6. นางสาวกฤษณาพร สายรอด ศึกษานิเทศก์ 
7. นายศุภวิชช ์ วงษ์พลบ ศึกษานิเทศก์ 
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9. นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ 
10. นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว ศึกษานิเทศก์ 
11. นางบุณยาพร วัตจันทร์ ศึกษานิเทศก์ 
12 นายพสธร นามสง่า เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
คณะด ำเนินงำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

1. นางวิสุทธิ  วราหะ  ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 
2. นางสาวสุพรรณี  รัตนะบูรณะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 
3. นางสาวเคียงเดือน  แป้นเพชร ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านหินดาด 
4. นางสาวนิรักษา  ต่วนชะเอม ครู  โรงเรียนบ้านปางสุด 
5. นางเบ็ญจากร  บังแดง ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
6. นายสุพัฒน์  เครือภู่ ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสวนหลวง 
7. นางนวกมล  กัลพัตร์ ครชู านาญการ โรงเรียนบ้านวังน้ าขาว 
8. นางจรรยา  อัมรักษ์ ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 
9. นางนงคราญ  นิยมวงษ์ ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
10. นางพรทิพย์  สุกใส ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยฯ 
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11. นางสาวพัชรินทร์  แสนค า คร ู โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 
12. นางปราณี  เนินพลับ ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
13. นางสาวกนกอร  เชี่ยวชาญ ครชู านาญการ โรงเรียนวัดบางแก้ว 
14. นางสาวสายฝน  เกมชัยภูมิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ฯ 
15. นางสาวปิยวรรณ  หงส์สุวรรณ ครูครผูู้ช่วย โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 
16. นางสาวธิดาดาว  สมัครสิกิจ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลแม่เปินฯ 
17. นางสมพงษ์  สนธิพัก คร ู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
18. นางพรรณี  กางเกต คร ู โรงเรียนบ้านวังหิน 
19. นางคะนึง  ประกอบเพชร ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
20. นางสาวขวัญจิตร  หวังมั่นคงสกุล  คร ู โรงเรียนอนุบาลแม่เปินฯ 
21. นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองตางู 
22. นายวันชัย  บุญตาปวน ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 
23. นางสาวพิไลวรรณ  น้ าชุ่ม คร ู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร  
24. นางสาวรุ่งทิวา  จิตเฉย คร ู โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
25. นายวิทวัส  เจริญสุข คร ู โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 
26. นางสาวเบญจรัตน์  กลั่นเขตกิจ   ครูผู้ช่วย    โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ า 
27. นางสาวทัศนีย์  อาจหาญ ครชู านาญการพิเศษ   โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 
28. นางวิทยา  เจนจบ ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดท่างิ้ว 
29. นางสาวสาธิยา  ก๋าจัง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลแม่เปินฯ 
30. นางอังสนา  จันทร์บรรจง ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 
31. นางสาวรัตนา  ด่านตระกูลหิรัญ ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
32. นางสาวสุภมาศ  พานทอง คร ู โรงเรียนบ้านคลองไทร 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
1. นายธนพล  จันทร์เอี่ยม     พนักงานธุรการ   โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 
2. นางธีร์สุดา  ชัยประสิทธิ์     ครู  โรงเรียนวัดหนองกรด 
3. นางศุลีพร  วงษ์พานิช     ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 
4. นางประเสริฐศรี  อภิวิสุทธิรักษ์  ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 
5. นางวัฒนา  คงเมือง     ครู  โรงเรียนวัดประสาทวิถี 
6. นางสาวสินีนาถ  นาคลออ    ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 
7. นายสามาตร  นามปาน    ครชู านาญการพิเศษ   โรงเรียนบ้านปางสุด 
8. นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน     ครู  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 
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9. นางสาวศุภักษร  ศรีอุดม    ครูผู้ช่วย   โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 
10. นางสาวนพรัตน์  คงสัตรา   ครชู านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 
11. นางสาวสวรรยา  กุลนาดา    ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 
12. นางสาวปวีณา  ชูจิตร   ครู    โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ฯ 
13. นางสาวนิตยา  โออินทร์   ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 
14. นางสาวเขมจิรา  ปิ่นทอง   ครู   โรงเรียนบ้านวังน้ าขาว 
15. นางสาวอริษา  โนนสว่าง   ครู  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์   
16. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย   ครู  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
17. นายกู้เกียรติ  สุขใส   ครชู านาญการพิเศษ   โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยฯ 
18. นายสรายุธ  เขียวมงคล   ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
19. นางสาวรดจนา  สายสุด   ครู  โรงเรียนอนุบาลแม่เปินฯ 
20. นางสาวกนกพร  ผลบุญ   ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านหินดาด 
21. นายสุเทพ  ป้อมลอย   ครชู านาญการพิเศษ   โรงเรียนวัดประสาทวิถี 
22. นางสาวนรินทร์  คนมาก   คร ู โรงเรียนบ้านชุมม่วง 
23. นางอัจฉรา  อเนก   ครชู านาญการพิเศษ   โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
24. นายค าดี  ขุนดารา   ครชู านาญการพิเศษ   โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
25. นางสาวกมลชนก บุญเพียร   ครู    โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาฯ 
26. นายธ ารงค์  ยอดด าเนิน   ครชู านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 
27. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บ ารุง   ครชู านาญการ  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ า 
28. นางอนงค์  ประไพวัลย์   ครชู านาญการพิเศษ   โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
29. ว่าที่ ร.ต.จักรพันธุ์  ขันมณี   ครูผู้ช่วย   โรงเรียนวัดเทพสถาพร 
30. นางสาวปาริฉัตร  ไชยลาม   ครู  โรงเรียนวัดหนองตางู 
31. นางสาวอาริตา  ใยฉวี   คร ู โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 
32. นางสายหยุด  กลัดจันทน์   ครชู านาญการพิเศษ   โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัยฯ 
33. นางนิภาพรรณ  อินทกูล   ครชู านาญการพิเศษ   โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 



 
 


