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ความส าคัญ 
 
           ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร แสวงหาความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน
ได้ให้ความส าคัญโดยให้สถานศึกษาทุกแห่งได้จัดการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
เพียงพอเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการสื่อสาร การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  การคิดและการแก้ปัญหา ตลอดจน
การสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของตน ประเทศต่าง ๆ มีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ถือเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรม ประเทศไทยมีภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ในการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจและการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยของประเทศ ซึ่งคนไทยทั่วไปจะต้อง
เรียนรู้และพัฒนาจนมีทักษะได้  แต่ในบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินภาษาแรกที่ใช้ในการสื่อสารและ
การสร้างประสบการณ์คือภาษามือ ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้ ที่เชื่อมโยงกับภาษาต่าง ๆ เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ภาษามือคือการท าท่ามือที่เปลี่ยนท่ามือไปตามภาษาพูด หรือภาษาเขียน องค์ประกอบของภาษามือ
คือท่ามือ การหันมือหรือพลิกฝุามือ ต าแหน่งของมือ การเคลื่อนไหวของล าตัว จังหวะการท าท่ามือและการ
แสดงออกทางสีหน้า ดังนั้นการท าท่ามือออกมาได้ถูกต้องก็คือการออกเสียงที่ถูกต้องในภาษาพูด  ซึ่งจะท าให้
การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่เนื่องจากภาษามือไม่ใช่ภาษาสากล ภาษามือไทยก็จะใช้กันในกลุ่มคนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินชาวไทยที่มีธรรมชาติของภาษามือไทยที่แตกต่างจากภาษามือประเทศอ่ืนการ
เรียนรู้ภาษามือในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถอันเป็นสมรรถนะส าคัญที่หลักสูตรก าหนด คือ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การแก้ปัญหา ขอบข่ายมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานภาษามือประกอบด้วย  

 การอ่าน  การอ่านภาพ ค า ประโยค ค าบรรยาย สื่อ บทความ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยท าท่ามือได้ถูกต้อง 
แม่นย า ตีความ และสรุปความจากสิ่งที่อ่านเพื่อน าสร้างความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าไปใช้
เป็นพื้นฐานในชีวิตประจ าวันและการศึกษา   

 การเขียน การเขียนสื่อความหมายจากภาพ ค า ประโยค ข้อความ เรื่องเล่า บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ การ
เขียนล าดับเหตุการณ์ ขั้นตอนกิจกรรม รวมทั้งการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และ
การศึกษาเพ่ือสะท้อนความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการศึกษา  

 การฟัง การดู การใช้ภาษามือในการสื่อความ การแสดงความสนใจฟัง ดู การเลือกฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้ภาษามือในการแสดงความคิด ความรู้สึก ในสถานการณ์ต่าง ๆ  การใช้ภาษามือใน
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การแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับข้อมูล สาระต่าง ๆ ได้ 
น าไปใช้ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้และสมรรถนะต่าง ๆ     

 หลักการใช้ภาษามือไทย  ธรรมชาติของภาษามือ องค์ประกอบของภาษามือไทย วิวัฒนาการของ
ภาษามือไทย ภูมิปัญญาทางภาษามือไทยเพ่ือการใช้ภาษามือได้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล โอกาส ใน
บริบทของสังคมไทยและวัฒนธรรมอื่น รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้ภาษามือไทยไปสู่การเรียนรู้ภาษามืออ่ืน
ได ้

 วัฒนธรรมของคนหูหนวก ธรรมชาติการเรียนรู้ การสื่อสารของคนหูหนวก บุคคลส าคัญที่ส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาของคนหูหนวก วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของคนหูหนวก 
อิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของคนหูหนวก    
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
สาระท่ี ๑  การอ่าน 
มาตรฐาน ม ๑.๑ 

ใช้กระบวนการอ่าน  อ่านสื่อ  ท่าภาษามือ และการสะกดค า  สร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

 
สาระท่ี ๒  การเขียน 
มาตรฐาน ม ๒.๑ 
 ใช้กระบวนการเขียนตามหลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร  เขียนสื่อสาร  เขียนล าดับเหตุการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
สาระท่ี ๓  การดู  การฟัง และการใช้ภาษามือ 
มาตรฐาน ม ๓.๑ 
 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และใช้ภาษามือแสดงความรู้  ความคิด  ความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 
สาระท่ี ๔  หลักการใช้ภาษามือไทย 
มาตรฐาน ม ๔.๑ 
 เข้าใจธรรมชาติของภาษามือไทยและหลักภาษามือไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษามือไทยและพลัง
ของภาษามือไทย  ภูมิปัญญาทางภาษามือไทย และรักษาภาษามือไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
สาระท่ี ๕  วัฒนธรรมของคนหูหนวก 
มาตรฐาน ม ๕.๑ 
 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนหูหนวก  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมของคนหูหนวกในยุคปัจจุบัน 
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คุณภาพผู้เรียน 
 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 อ่านภาพ  ค า  ประโยค  ค าบรรยาย  สื่อ  บทความ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยท าท่ามือได้ถูกต้องเข้าใจ

ความหมายของภาพ ค า ประโยค ค าบรรยาย สื่อ บทความ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยตั้งค าถาม ตีความ และ
สรุปความจากสิ่งที่อ่านได้ 

 แสดงความสนใจฟัง ดู เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ภาษามือในการแสดงความคิด ความรู้สึก 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ และใช้ภาษามือในการแสวงหาความรู้ได้ 

 ถ่ายทอดภาษามือเป็นการเขียนสื่อความหมายจากภาพ ค า ประโยค ข้อความ เรื่องเล่า บทความ สื่อ
สิ่งพิมพ์ การเขียนล าดับเหตุการณ์ และขั้นตอนกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 

 แสดงท่ามือพ้ืนฐานตามธรรมชาติของภาษามือ และใช้องค์ประกอบของภาษามือไทยในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 

 อธิบายธรรมชาติการเรียนรู้ และการสื่อสารของคนหูหนวก 
 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 อ่านภาพ ค า ประโยค ค าบรรยาย สื่อ บทความ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยท าท่ามือได้ถูกต้องเข้าใจ

ความหมายของภาพ ค า ประโยค ค าบรรยาย สื่อ บทความ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยตั้งค าถาม ตีความ และ
สรุปความจากสิ่งที่อ่านได้ 

 มีทักษะการฟัง ดู เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ภาษามือในการแสดงความคิด ความรู้สึก ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และใช้ภาษามือในการแสวงหาความรู้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล โอกาส ใน
บริบทของสังคมไทยและวัฒนธรรมอื่น  

 สามารถถ่ายทอดภาษามือเป็นการเขียนสื่อความหมายจากภาพ ค า ประโยค ข้อความ เรื่องเล่า 
บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนล าดับเหตุการณ์และข้ันตอนกิจกรรมต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักภาษามือ  

 แสดงท่ามือพ้ืนฐานตามธรรมชาติของภาษามือ และใช้องค์ประกอบของภาษามือไทยในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว 

 อธิบายธรรมชาติการสื่อสารของคนหูหนวก บุคคลส าคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของคนหู
หนวก วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของคนหูหนวก  

 ตระหนักรู้ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิตคนหูหนวก 
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จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 อ่านภาพ ค า ประโยค ค าบรรยาย สื่อ บทความ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยท าท่ามือได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 

เข้าใจความหมายของภาพ  ค า ประโยค  ค าบรรยาย  สื่อ บทความ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  โดยตั้งค าถาม  
ตีความ  และสรุปความจากสิ่งที่อ่านได้ 

 มีทักษะฟัง  ดู เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  ใช้ภาษามือในการแสดงความคิด ความรู้สึก ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และใช้ภาษามือในการแสวงหาความรู้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล  โอกาส  ใน
บริบทของสังคมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน  ใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ของภาษามือไทยในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว  รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้ภาษามือไทยไปสู่การเรียนรู้
ภาษามืออ่ืนได ้

 ถ่ายทอดภาษามือเป็นการเขียนสื่อความหมายจากภาพ  ค า  ประโยค  ข้อความ เรื่องเล่า บทความ  
สื่อสิ่งพิมพ์  การเขียนล าดับเหตุการณ์ และข้ันตอนกิจกรรมต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักภาษามือ 

 อธิบายธรรมชาติการเรียนรู้ และการสื่อสารของคนหูหนวก บุคคลส าคัญที่ส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษาของคนหูหนวก วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของคนหูหนวก  

 เข้าใจผลกระทบทางบวกและทางลบของอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
และการเรียนรู้ของคนหูหนวก    
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โครงสร้างเวลาเรียน 
 
 

ระดับชั้น พื้นฐาน (ชั่วโมง) เพิ่มเติม (ชั่วโมง) 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ –๖ ๘๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ๔๐ ๔๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ๔๐   ๔๐   

 
 

การก าหนดรหัสวิชา 
 

ใช้ชื่อย่อ “ม” และใช้การก าหนดรหัสวิชาตามแนวปฏิบัติของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ม = วิชาภาษามือไทย 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ระดับ
มัธยมศึกษา 

รหัสวิชาพื้นฐาน รหัสวิชาเพิ่มเติม 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่  ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

ม.๑  ม๒๑๑๐๑ ม๒๑๑๐๒ ม๒๑๒๐๑ ม๒๑๒๐๒ 
ม.๒  ม๒๒๑๐๑ ม๒๒๑๐๒ ม๒๒๒๐๑ ม๒๒๒๐๒ 
ม.๓  ม๒๓๑๐๑ ม๒๓๑๐๒ ม๒๓๒๐๑ ม๒๓๒๐๒ 
ม.๔  ม๓๑๑๐๑ ม๓๑๑๐๒ ม๓๑๒๐๑ ม๓๑๒๐๒ 
ม.๕  ม๓๒๑๐๑ ม๓๒๑๐๒ ม๓๒๒๐๑ ม๓๒๒๐๒ 
ม.๖  ม๓๓๑๐๑ ม๓๓๑๐๓ ม๓๓๒๐๑  ม๓๓๒๐๒ 

 
        

ระดับประถมศึกษา รหัสวิชาพื้นฐาน รหัสวิชาเพิ่มเติม 

ป.๑  ม๑๑๑๐๑ - 
ป.๒  ม๑๒๑๐๑ - 
ป.๓  ม๑๓๑๐๑ - 
ป.๔  ม๑๔๑๐๑ ม๑๔๒๐๑ 
ป.๕  ม๑๕๑๐๑ ม๑๕๒๐๑ 
ป.๖  ม๑๖๑๐๑ ม๑๖๒๐๑ 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๗ 
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรู้ 
 
สาระท่ี ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ม ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่าน  อ่านสื่อ  ท่าภาษามือ และการสะกดค า  สร้างความรู้          
และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้  
 

ป. ๑ 
(ต่อ) 

 

๑. อ่านภาพ ค า และสะกดพยัญชนะ 
สะกดค าภาษามือไทยสั้นๆ  
 
๒. บอกความหมายของค าด้วยภาษามือ 
 
 
 
 

๓. ตอบค าถามจากการอ่านด้วยภาษามือ 
 
๔. เล่าเรื่องที่อ่านด้วยภาษามือ 
 
 
๕. บอกความหมายของเครื่องหมาย 
หรือสัญลักษณ์ด้วยภาษามือไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 
  
 
๖.  ใช้ภาษามือให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 
 

 

- การอ่านภาพ  ค า  ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันด้วยภาษามือ ไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ ค า (ค าที่ก าหนดในบัญชีค า)  สะกดพยัญชนะด้วยนิ้วมือ ก-ฮ  
 
- ท่ามือความหมายของค า (ค าที่ก าหนดในบัญชีค า)  รวมทั้งค าศัพท์
หมวดรา่งกาย  ครอบครัว  การทักทาย  สัตว์  ผลไม ้ เครื่องแต่งกาย 
ยานพาหนะ  อุปกรณ์การเรียน  สี  รูปทรง  จ านวนนับ  วัน  เดือน ปี  
เวลา (เช้า กลางวัน เย็น) 
 

- ตอบค าถามอะไร  ใคร  ที่ไหน  เมื่อไร  
 
- เรื่องจากภาพในชีวิตประจ าวัน  เรื่องสั้น  การเล่าเรื่องโดยครูใช้
ค าถามน าด้วยภาษามือ 
 
- เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน   
เช่น  กฎจราจร  สัญลักษณ์ท่ีติดกับอุปกรณ์  เครื่องใช้ในบ้าน 
เครื่องไฟฟูา  ปูายต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน  ส ี รูปทรง  จ านวนนับ 
วัน เดือน ปี เวลา 
 
การใช้ภาษามือกับบุคคล  สถานที่  เวลา และโอกาส 

 

ป.๒ 
 

๑. อ่านภาพ ค า และสะกดพยัญชนะ 
สะกดค าภาษามือไทยง่ายๆ ได้ถูกต้อง  
 
 

๒. อธิบายความหมายของค าด้วยภาษา
มือ 
 
 
 

๓. ต้ังค าถามและตอบค าถามด้วยภาษามือ 

 

- อ่านภาพ  ค า  ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันด้วยภาษามือ  ไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ ค า (ค าที่ก าหนดในบัญชีค า)  สะกดพยัญชนะด้วยนิ้วมือ         
ก-ฮ 
 

- ความหมายของค า (ค าท่ีก าหนดในบัญชีค า)  รวมทั้งค าศัพท ์
หมวดร่างกาย  ครอบครัว  การทักทาย  สัตว์  ผลไม ้ เครื่องแต่งกาย 
ยานพาหนะ  อุปกรณ์การเรียน  อาชีพ  เครื่องใช้ส่วนตัว  ค าวิเศษณ์
แสดงความรู้สึก 
 

 - ตั้งค าถามอะไร  ใคร  ที่ไหน  เมื่อไร  เท่าไร  อย่างไร            
และตอบค าถาม 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๘ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้  
 

ป.๒ 
(ต่อ) 

 

๔. เล่าเรื่อง และแสดงความคิดเห็นด้วย
ภาษามือ 
 
๕. บอกความหมายด้วยเครื่องหมาย 
หรือสัญลักษณ์ และท่ีส าคัญท่ีมักพบเห็น
ในชีวิตประจ าวัน ด้วยภาษามือไทย และ
ปฏิบัติตามได้ 
 
๖. ใช้ภาษามือให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 

 

- เรื่องจากภาพในชีวิตประจ าวัน  เรื่องสั้น  การเล่าเรื่องโดยครูใช้
ค าถามน าด้วยภาษามือ 
 
- เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน   
เช่น  กฎจราจร  สัญลักษณ์ท่ีติดกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน 
อุปกรณ์ไฟฟูา ปูายต่าง ๆ ในโรงเรียน/ชุมชน และบทเรียนออนไลน์ 
 
 
- การใช้ภาษามือกับบุคคล  สถานที ่ เวลา และโอกาส 
 

 

ป.๓ 
 

๑. อ่านภาพ ค า และสะกดพยัญชนะ 
สะกดค าภาษามือไทยง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ชัดเจน 
 
๒. อธิบายความหมายของค าและ
ข้อความง่าย ๆ ด้วยภาษามือ 
 
 
 
 
 
๓. ตั้งค าถามและตอบค าถามด้วย      
ภาษามืออย่างมีเหตุผล 
 
๔. เล่าเรื่องและล าดับเหตุการณ์          
แสดงความคิดเห็นด้วยภาษามือ  
 
๕. บอกความหมายด้วยเครื่องหมาย 
หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มักพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันด้วยภาษามือไทยและ
ปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน าได้ 
 
๖. ใช้ภาษามือให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 
 

 

- การอ่านภาพ  ค า ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันด้วยภาษามือ ไม่น้อยกว่า 
๑,๘๐๐ ค า (ค าที่ก าหนดในบัญชีค า)  สะกดพยัญชนะด้วยนิ้วมือ      
ก-ฮ  
 
- ความหมายของค า (ค าท่ีก าหนดในบัญชีค า)  รวมทั้งค าศัพท ์ 
หมวดรา่งกาย  ครอบครัว  การทักทาย  สัตว์  ผลไม้  เครื่องแต่งกาย 
ยานพาหนะ  อุปกรณ์การเรียน  อาชีพ  เครื่องใช้ส่วนตัว  ค าวิเศษณ์
แสดงความรู้สึก  กีฬา  อาหาร  พืชผักสวนครัว  ดอกไม ้ สี  รูปทรง  
สถานบริการในชุมชน  จ านวนนับ  วัน  เดือน  ปี  เวลา วนัส าคัญ
บุคคลส าคัญ  
  
- การตั้งค าถามและตอบค าถามอะไร  ใคร  ที่ไหน  เมื่อไร  เท่าไร 
อย่างไร  ท าไม  
 
- เรื่องแสดงล าดับเหตุการณ์  แสดงความคิดเห็นจากการอ่าน          
โดยตอบค าถามน าเรื่องด้วยภาษามือ 
 
- เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน      
เช่น  กฎจราจร  ปูายต่าง ๆ ในโรงเรียน/ชุมชน และบทเรียน
ออนไลน์  ฉลากยา  รวมทั้งปูายที่ระบุเป็นภาษาต่างประเทศท่ีใช้ใน
สถานที่ต่าง ๆ 
 
- การใช้ภาษามือกับบุคคล  สถานที ่ เวลา และโอกาส 

 
 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๙ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้  
 

ป.๔ 
 

๑. อ่านภาพ ค า ข้อความ ประโยค และ
สะกดค าภาษามือไทย ได้  
 
 

๒. อธิบายความหมายของข้อความ  
ประโยคด้วยภาษามือ  
 
 
 
 

๓. ตอบค าถามด้วยภาษามือจากเรื่องที่ก าหนด   
 

๔. ล าดับเหตุการณ์และสรุปเรื่อง        
ด้วยภาษามือ  
 

๕. อ่านและสรุปความรู้ เพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

๖. ใช้ภาษามือให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 

 

- ภาพในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมท้องถิ่น ค าไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ค า 
(ค าที่ก าหนดในบัญชีค า)  ข้อความ  ประโยค  เรื่องสั้น และสะกดค า
ภาษามือไทย 
 

- ความหมายของส านวน  ค าพังเพย  ค าแสลง  ตอบค าถามจาก   
ผังภาพ  ค าราชาศัพท์  ค าศัพท์ทีใ่ช้ทับศัพท์  ค าพ้องรูป  อาชีพ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  สัญลักษณ์ในแผนที่  สถานที่ส าคัญในชุมชน  
ประเพณีและพิธีกรรมของท้องถิ่นและของชาติ  จังหวัด  การใช้
ค าถามล าดับเหตุการณ์จากผังภาพ 
 

- เรื่องสั้นที่มีเหตุการณ์เชื่อมโยงกัน นิทานพ้ืนบ้าน ชาดก 
 

- นิทานพื้นบ้าน  ชาดก  ข่าว  เหตุการณ์ประจ าวัน 
 

 
- การสรุปเรื่องโดยใช้ผังภาพ   
 
 

- การใช้ภาษามือกับบุคคล  สถานที่  เหมาะสมตามกาลเทศะ 
 

 

ป.๕ 
 

๑. อ่านภาพ ค า ข้อความ ประโยค และ
เรื่องได้    
 
 

๒. อธิบายความหมายของข้อความ  
ประโยค  และเรื่องด้วยภาษามือ  
 
 
 
 
 

๓. ตอบค าถามจากเรื่อง ด้วยภาษามือ   
   

 
๔. ล าดับเหตุการณ์ และแสดงความ
คิดเห็นด้วยภาษามือ 
 

๕. อ่านและสรุปความรู้ เพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

๖. ใช้ภาษามือให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 

 

- การอ่านภาพ  ค า ๓,๐๐๐ ค า (ค าที่ก าหนดในบัญชีค า)  ข้อความ 
ประโยค  เรื่องสั้น  สารคดี  นิทาน  บทเรียนในสาระการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ (๓๐ ค าข้ึนไป) 
  

- ความหมายของส านวน  ค าพังเพย  ค าแสลง  ตอบค าถามจาก  
ผังภาพ  ค าราชาศัพท์  ค าศัพท์ทีใ่ช้ทับศัพท์  ค าพ้องรูป  อาชีพ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  สัญลักษณ์ในแผนที่  สถานที่ส าคัญในชุมชน 
ประเพณีและพิธีกรรมของท้องถิ่นและของชาติ จังหวัด   ฤดูกาล 
สุขภาพ  โรคภัย  การเจ็บปุวย  บุคคลส าคัญของชาติ เทคโนโลยีการ
สื่อสาร   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- การใช้ค าถามล าดับเหตุการณ์จากผังภาพ  เช่น  ค าถามเมื่อไร 
เหตุการณ์ใดเกิดก่อน-หลัง  
 

- เรื่องสั้นที่มีเหตุการณ์เชื่อมโยงกัน นิทานพ้ืนบ้าน  ชาดก          
การ์ตูนสร้างสรรค์ 
 

- นิทานพื้นบ้าน  ชาดก  ข่าว  เหตุการณ์ประจ าวัน  สรุปเรื่องโดย
ใช้ผังภาพ   
 

- ใช้ภาษามือกับบุคคล เหตุการณ์ส าคัญ 
 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๑๐ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้  
 

ป.๖ 
 

๑. อ่านภาพ ค า ข้อความ ประโยค และ
เรื่องได้ถูกต้อง 
 
    

๒. อธิบายความหมายของข้อความ  
ประโยคและเรื่องด้วยภาษามือได้ถูกต้อง 
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

๓. ตอบค าถามจากเรื่องด้วยภาษามือ
ตรงตามประเด็น 
 

๔. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ด้วยภาษามืออย่างมีเหตุผล 
 

๕. อ่านและสรุปความรู้ เพ่ือน าไปใช้ใน
การตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

 
๖. ใช้ภาษามือให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 

 

- การอ่านภาพ  ค า ๓,๖๐๐ ค า (ค าที่ก าหนดในบัญชีค า)  ข้อความ 
ประโยค  เรื่องสั้น  สารคด ี นิทาน  บทเรียนในสาระการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ (๕๐ ค าข้ึนไป)   
 

- ความหมายของส านวน  ค าพังเพย  ค าแสลง  ตอบค าถามจาก     
ผังภาพ  ค าราชาศัพท์  ค าศัพท์ทีใ่ช้ทับศัพท์  ค าพ้องรูป  อาชีพ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  สัญลักษณ์ในแผนที่  สถานที่ส าคัญในชุมชน 
ประเพณีและพิธีกรรมของท้องถิ่นและของชาติ จังหวัด  ฤดูกาล 
สุขภาพ  โรคภัย  การเจ็บปุวย  บุคคลส าคัญของชาติ  เทคโนโลยีการ
สื่อสาร   เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทวีป  การเมือง  กฎหมาย  
เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์  หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงานทางเศรษฐกิจ  
 

- เรื่องสั้นที่มีเหตุการณ์เชื่อมโยงกัน นิทานพ้ืนบ้าน  ชาดก          
การ์ตูนสร้างสรรค์ 
 

- นิทานพื้นบ้าน  ชาดก  ข่าว  เหตุการณ์ประจ าวัน  สรุปเรื่องโดยใช้
ผังภาพ  ตอบค าถาม  ล าดับเหตุการณ์  
 

- การวิเคราะห์เรื่องที่อ่านโดยใช้ค าถามอะไร  ท าไม  เพราะอะไร
เพ่ือแสดงความคิดเห็น 
- การใช้ค าถามน าสรุปข้อคิด  คติสอนใจ  บทเรียน  จากเรื่อง  
นิทาน  เพ่ือน าไปตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 
 

- การใช้ภาษามือกับบุคคล สถานที่  เวลา และโอกาส 
 

 

ม.๑ 
 

๑. อ่านบทความ และเรื่อง   
   

๒. จับใจความส าคัญจากบทความ และ
เรื่องท่ีอ่าน 
 

๓. เล่าเรื่องจากบทความ และเรื่องราว 
ด้วยภาษามือ  
 

๔.  อธิบายค าที่มีความหมายในบริบท
ต่าง ๆ จากการอ่าน 
 

๕. แสดงความคดิเห็นจากบทความ และ
เรื่องท่ีอ่านด้วยภาษามือได้ 
 
 

 

- บทความ  เรื่อง (๑๐๐ ค าข้ึนไป)  เนื้อหาบทเรียน 
 

- การใช้ค าถามซ้อนค าถามที่แสดงความส าคัญตามประเด็นของเรื่อง
ที่ก าหนด  การตอบค าถามตามประเด็น 
 

- เรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้ค าถามและผังความคิดเพ่ือเล่าเรื่อง  
 
 

- อธิบายค าศัพท์จากบทเรียน  เช่น  ขั้นตอนการท างาน  การทดลอง  
 
 

- การวิเคราะห์เรื่องที่อ่านโดยใช้ค าถามอะไร  ท าไม  เพราะอะไร        
เพ่ือแสดงความคิดเห็น 
 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๑๑ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้  
 

ม.๑ 
(ต่อ) 

 

๖. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน
อย่างหลากหลาย เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิต 
 

๗.  ใช้ภาษามือให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 

 

- แสดงความคิดเห็นจากบทความ และเรื่องที่อ่าน  ด้วยภาษามือไทย 
การใช้ค าถาม  แผนภาพ  จ าแนกประโยชน์  ความส าคัญ 
ผลกระทบที่ได้รับจากการอ่านเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
 

- การใช้ภาษามือกับบุคคล  สถานที่  เวลา และโอกาส 

 

ม.๒ 
 

๑.  อ่านบทความและเรื่องได้ถูกต้อง  
 
 

๒. จับใจความส าคัญ  สรุปความ           
จากบทความและเรื่องที่อ่าน 
 
 

๓.  แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านด้วยภาษามือ 
 
 
 

๔. จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
บทความที่อ่าน 
 
 

๕. อ่านหนังสือ บทความ อย่างหลากหลาย
และบอกประโยชน์หรือแนวคิดที่ได้จาก
การอ่าน เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาชีวิต 
 
 
 

๖.  ใช้ภาษามือให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 

 

- บทความ  เรื่อง (๑๕๐ ค าข้ึนไป)  เนื้อหาบทเรียนจากสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 
 

- การใช้ค าถามซ้อนค าถามที่แสดงความส าคัญตามประเด็นของเรื่อง
ที่ก าหนด  การตอบค าถามตามประเด็นที่เรียงล าดับเหตุการณ์  
สรุปความเพ่ือเล่าเรื่อง 
 

- การวิเคราะห์เรื่องที่อ่านโดยใช้ค าถามอะไร  ท าไม  เพราะอะไร        
เพ่ือแสดงความคิดเห็น  ข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  จากบทความและ
เรื่องท่ีอ่านด้วยภาษามือไทย  เช่น  นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่า  
บทความเรื่องภาวะโลกร้อน  เป็นต้น 
 

- การใช้ค าถาม  การใช้แผนผังเปรียบเทียบ  จ าแนกข้อมูลแสดง
ความส าคัญตามประเด็นของเรื่องที่ก าหนดจากหนังสือ บทความ 
อย่างหลากหลาย  เช่น  เหตุการณ์ปัจจุบัน  โฆษณา  บทเรียน   
 

- การตอบค าถามตามประเด็นที่เรียงล าดับเหตุการณ์ เพื่อเล่าเรื่อง 
การใช้แผนผังความคิดจ าแนกประโยชน์หรือแนวคิดท่ีได้จากการ
อ่าน  จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  เช่น  การอ่านข่าว  
เหตุการณส์ าคัญ  บันเทิงคดี  สารคดี  ต านาน  บทเรียน  เพ่ือน าไป 
ใช้แก้ปัญหาชีวิต 
 

- การใช้ภาษามือกับบุคคล  สถานที่  เวลา และโอกาส 
 

 

ม.๓ 
 

๑.  อ่านบทความและเรื่องได้ถูกต้อง 
และเหมาะสม 
 
 

๒. ระบุความแตกต่างของค าที่มี
ความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัย โดยภาษามือ 
 
 
 

 

- บทความ  เรื่อง (๒๐๐ ค าข้ึนไป)  เช่น  การอ่านข่าว  เหตุการณ์
ส าคัญ  บันเทิงคดี  สารคดี  ต านาน  ประวัติศาสตร์  เนื้อหาบทเรียน
จากสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 

- ความหมาย  ความแตกต่างของค าจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  ข่าว  
เหตุการณ์ส าคัญ  บันเทิงคดี  สารคดี  ต านาน  ประวัติศาสตร์   
สารคดีเชิงประวัติศาสตร์  การ์ตูนสร้างสรรค์  งานเขียนสร้างสรรค์  
เนื้อหาบทเรียน 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๑๒ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้  
 

ม.๓ 
(ต่อ) 

 

๓. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน 
 
 
 

๔. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด     
 
 

๕. วิจารณ์ ประเมินเรื่องที่อ่านโดยการ
เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น 
โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน ด้วยภาษามือ 
   

๖. บอกประโยชน์และแนวคิดที่ได้จาก
งานอ่านอย่างหลากหลาย เพ่ือน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 
 
 

๗.  ใช้ภาษามือให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 
 

 

- การใช้ค าถามซ้อนค าถามที่แสดงความส าคัญตามประเด็นของเรื่อง
ที่ก าหนดจากเรื่องที่อ่าน  เช่น  ข่าว  เหตุการณ์ส าคัญ  บันเทิงคดี  
สารคดี  ต านาน  ประวัติศาสตร์  สารคดีเชิงประวัติศาสตร์  การ์ตูน
สร้างสรรค์  งานเขียนสร้างสรรค์  เนื้อหาบทเรียน  
 

- การใช้ค าถามในการสร้างแผนผังความคิด  กรอบแนวคิด  เช่น  
แผนผังแบบก้างปลา  แผนผังวงกลม  แผนผังดาว  แผนผังแบบ
นาฬกิา  แผนผังmind mapping  แผนผังแบบเปรียบเทียบ 
 

- วิเคราะห์  วิจารณ์  แสดงความคิดเห็น  เปรียบเทียบ ประเมิน        
โดยใช้แผนผังแบบเปรียบเทียบ แผนผังการหาความสัมพันธ์  
แผนผังแบบก้างปลา  แผนผังวงกลม  แผนผังmind mapping 
 

- การใช้ค าถาม  แผนภาพแยกแยะ จ าแนกประโยชน์  ความส าคัญ 
ผลกระทบที่ได้รับจากการอ่าน  เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต โดยใช้
รูปแบบแผนผังแบบเปรียบเทียบ  แผนผังการหาความสัมพันธ์  
แผนผังแบบก้างปลา  แผนผังวงกลม  แผนผังmind mapping 
 

- การใช้ภาษามือกับบุคคล  สถานที่  เวลา และโอกาส 

 

ม.๔-๖ 
 

๑. อ่านบทความ วารสาร สื่อ สิ่งพิมพ์  
ได้อย่างถูกต้อง   
 
 

๒. ตีความ  แปลความ และขยายความ
เรื่องท่ีอ่าน 
 
 

๓. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านใน
ทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผลด้วยภาษามือ 
 
 
 

๔.บอกประโยชน์จากเรื่องที่อ่านและน า
ความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา
ในการด าเนินชีวิต  
 

๕. แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่าง
มีเหตุผลด้วยภาษามือ 
 

 

- บทความ  เรื่อง (๓๐๐ ค าข้ึนไป)  เช่น  การอ่านข่าว  เหตกุารณ์
ส าคัญ  บันเทิงคดี  สารคดี  ต านาน  ประวัติศาสตร์  เนื้อหา
บทเรียน  การอ่านบทความ  วารสาร  สื่อ  สิ่งพิมพ์ 
 

- การใช้ภาพที่ไม่สมบูรณ์  ภาพที่สะท้อนถึงค าพังเพย  สุภาษิต  
ถ้อยค าที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งมีความหมายไม่ตรง  เช่น  ค าว่า  
“เกาเหลา”  “ไม่กินเส้น”  “เป็นคู่ชกท่ีเหมาะสมกัน”  ฯลฯ 
 

- การใช้แผนภาพเปรียบเทียบ  การใช้ค าถาม  ในการก าหนด
ข้อเท็จจริง  ความรู้  การสร้างทางเลือกจากเรื่องที่อ่าน          
(แผนผังแบบเปรียบเทียบ  แผนผังการหาความสัมพันธ์  แผนผังแบบ
ก้างปลา  แผนผังวงกลม  แผนผังmind mapping)   
 

- ใช้ข้อมูลจากการเปรียบเทียบน าเสนอเป็นข้อคิดเห็น  ฝึกการใช้
ข้อมูลเปรียบเทียบ 
 
 

- สารคดี  เรื่องสั้น  นวนิยาย  การ์ตูน  บทความ   
 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๑๓ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้  
 

ม.๔-๖ 
(ต่อ) 

 

๖. ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียน
ประเภทต่างๆ 
 

๗. อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก 
 

๘. สรุปความรู้จากการอ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียนและพัฒนา
ความรู้ทางอาชีพ 
 

๙. ใช้ภาษามือให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 
 

 

- การใช้ค าถามในการสร้างแผนผังความคิด  กรอบแนวคิด  เช่น  
แผนผังแบบก้างปลา  แผนผังวงกลม  แผนผังดาว  แผนผังแบบ
นาฬิกา  แผนผังแบบMind Mapping  แผนผังเปรียบเทียบ 
 
 
 
 

- การสรุปเรื่องจากการอ่านโดยใช้แบบบันทึกเฉพาะเรื่องเริ่มตั้งแต่    
๒ บรรทัดข้ึนไป 
 
 
 

- การใช้ภาษามือกับบุคคล  สถานที่  เวลา และโอหาส 

 
 

สาระท่ี ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ม. ๒.๑   ใช้กระบวนการเขียนตามหลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร เขียนสื่อสาร เขียนล าดับ

เหตุการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้  
 

ป.๑ 
 

๑. เขียนพยัญชนะหรือค าจากการสะกด
นิ้วมือ 
 

๒. เขียนค าศัพท์และค าจากภาพ 
 
 
 
 

๓. ใช้ค าสุภาพในการเขียน 

 

- การสะกดนิ้วมือ  การเขียนพยัญชนะตัวบรรจง ก-ฮ 
 
 

- เขียนค า (ค าที่ก าหนดในบัญชีค า)  ค าศัพท์หมวดร่างกาย   
ครอบครัว  การทักทาย  สัตว์ผลไม้  เครื่องแต่งกาย  ยานพาหนะ 
อุปกรณ์การเรียน  สี  รูปทรง   จ านวนนับ  วัน เดือน ปี  เวลา  
(เช้า กลางวัน เย็น )  ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันไม่น้อยกว่า ๕๐ ค า 
 

- ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  ค าสุภาพทั่วไป 
 

 

ป.๒ 
 

๑. เขียนพยัญชนะหรือค าจากการสะกดนิ้วมือ 
 

๒. เขียนค าศัพท์และค าจากภาพ 
 
 
 
 

๓. เขียนค าจากภาษามือที่ก าหนด 
 
 

๔. การใช้ค าสุภาพในการเขียน 

 

- การสะกดนิ้วมือ  เขียนพยัญชนะตัวบรรจง ก – ฮ 
 

- เขียนค า (ค าที่ก าหนดในบัญชีค า)  ค าศัพท์หมวดร่างกาย   
ครอบครัว  การทักทาย  สัตว์ผลไม้  เครื่องแต่งกาย  ยานพาหนะ 
อุปกรณ์การเรียน  สี  รูปทรง   จ านวนนับ  วัน  เดือน  ปี  เวลา  
(เช้า กลางวัน เย็น )  ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ค า 
 

- เขียนค าศัพท์จากภาพในชีวิตประจ าวัน  เช่น  เครื่องแต่งกาย 
ยานพาหนะ  อุปกรณ์การเรียน 
 

- ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  ค าสุภาพทั่วไป 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๑๔ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๓ 
 

๑. เขียนพยัญชนะหรือค าจากการสะกด
นิ้วมือ 
 

๒. เขียนค าศัพท์และค าจากภาพ 
 
 
 
 
 

๓. เขียนค าจากภาษามือที่ก าหนด   
    (เขียนตามค าบอก) 
 

๔. การใช้ค าสุภาพในการเขียน 

 

- เขียนพยัญชนะตัวบรรจง ก – ฮ , A – Z 
 
 

- เขียนค า (ค าที่ก าหนดในบัญชีค า)  ค าศัพท์หมวดร่างกาย  
ครอบครัว  การทักทาย  สัตว์ผลไม้  เครื่องแต่งกาย   ยานพาหนะ  
อุปกรณ์การเรียน   สี  รูปทรง  จ านวนนับ  วัน  เดือน  ปี  เวลา   
(เช้า กลางวัน เย็น )  ค าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งค าใน
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

- เขียนค าศัพท์จากภาพในชีวิตประจ าวัน  เช่น  เครื่องแต่งกาย 
ยานพาหนะ  อุปกรณ์การเรียน (ท้ังภาษาไทยและภาษาอ่ืน) 
 

- ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  ค าสุภาพทั่วไป  ค าในบทเรียนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 

ป.๔ 
 

๑. เขียนพยัญชนะหรือค าจากการสะกด
นิ้วมือ 
 

๒. เขียนค าศัพท์และค าจากภาพ 
 
๓. เขียนค าศัพท์ตามค าบอก 
 
 
 
 
 
 
 

๔. การใช้ค าสุภาพในการเขียน 

 

- เขียนพยัญชนะตัวบรรจง ก – ฮ , A – Z 
 
 

- เขียนศัพท์ (ค าที่ก าหนดในบัญชีค า)  ค าศัพท์หมวดร่างกาย   
ครอบครัว  การทักทาย  สัตว์ผลไม้  เครื่องแต่งกาย  ยานพาหนะ 
อุปกรณ์การเรียน  สี  รูปทรง   จ านวนนับ  วัน  เดือน  ปี  เวลา  
(เช้า กลางวัน เย็น )  ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ค า 
เขียนจากท่ามือ  จากภาพในหมวดร่างกาย   ครอบครัว การทักทาย 
สัตว์ผลไม้  เครื่องแต่งกาย  ยานพาหนะ  อุปกรณ์การเรียน  สี 
รูปทรง  จ านวนนับ  วัน  เดือน  ปี  เวลา  (เช้า กลางวัน เยน็ )      
ค าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งค าในภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

- ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  ค าสุภาพทั่วไป  ค าในบทเรียนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 

ป.๕ 
 

๑. เขียนพยัญชนะหรือค าจากการสะกด
นิ้วมือ 
 

๒. เขียนค าศัพท์และค าจากภาพ 
 
 
 
 
 

 

- เขียนพยัญชนะตัวบรรจง ก-ฮ  A-Z  สระ และวรรณยุกต์   
 
 

- เขียนศัพท ์(ค าที่ก าหนดในบัญชีค า)  ค าศัพท์หมวดร่างกาย   
ครอบครัว  การทักทาย  สัตว์ผลไม้  เครื่องแต่งกาย  ยานพาหนะ 
อุปกรณ์การเรียน  สี  รูปทรง  จ านวนนับ  วัน เดือน  ปี  เวลา   
(เช้ากลางวัน เย็น )  ค าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งค าใน
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๑๕ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๕ 
(ต่อ) 

 

๓. เขียนล าดับเหตุการณ์และการแสดง
ความคิดเห็น 
 
 

๔. เขียนค าศัพท์ตามค าบอก 
 
 
 
 
 
 

 
๕. เขียนสื่อสารความหมายของข้อความ 
ประโยค   สัญลักษณ์ และเรื่องได้  
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. การใช้ค าสุภาพในการเขียน 

 

- เขียน  ข่าว  เหตุการณ์ประจ าวัน  สรุปเรื่องโดยการใช้ผังภาพ 
 
 
 

- เขียนค าศัพท ์ หมวดร่างกาย  ครอบครัว  การทักทาย  สัตว์  
ผลไม้  เครื่องแต่งกาย  ยานพาหนะ  อุปกรณ์การเรียน  สี  รูปทรง  
จ านวนนับ  วัน  เดือน  ปี  เวลา (เช้า กลางวัน เย็น )  ค าในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งค าในภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

- เขียนความหมายของส านวน  ค าพังเพย  ค าแสลง  เขียนตอบ
ค าถามจากภาพ  ค าราชาศัพท์  ค าศัพท์ทีใ่ช้ทับศัพท์  ค าพ้องรูป  
ประเทศเพ่ือนบ้าน  สัญลักษณ์ในแผนที่  อาชีพ  สถานที่ส าคัญใน
ชุมชน  ประเพณีและพิธีกรรมของท้องถิ่นและของชาติ  จังหวัด  
ฤดูกาล  สุขภาพ  โรคและภัยอันตราย  การเจ็บปุวย  บุคคลส าคัญ
ของชาติ  เทคโนโลยีการสื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทวีป  
เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์  หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ด าเนินงานทางเศรษฐกิจ  การเมือง  กฎหมาย 
 
 

- ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  ค าสุภาพทั่วไป  ค าในบทเรียนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 

ป.๖ 
 

๑. เขียนพยัญชนะหรือค าจากการสะกด
นิ้วมือ 
 

๒. เขียนค าศัพท์จากภาพ ข้อความ 
ประโยค และเรื่องได้ 
 
 
 
 

๓. เขียนสื่อสารความหมายของข้อความ 
ประโยค  สัญลักษณ ์และเรื่องได้ 
 
 
 
 
 
 

 

- เขียนพยัญชนะตัวบรรจง ก-ฮ  A-Z  สระ และวรรณยุกต์    
 
 
 
 

- การเขียนค าศัพท์จากภาพ ๒,๕๐๐ ค า (ค าที่ก าหนดในบัญชีค า) 
ข้อความ  ประโยค  เรื่องสั้น  สารคดี  นิทาน  บทเรียนในกลุม่สาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ   (๕๐  ค าขึ้นไป)  รวมทั้งค าในภาษาต่างประเทศอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 
 
 

- เขียนความหมายของส านวน  ค าพังเพย  ค าแสลง  เขียนตอบ
ค าถามจากภาพ  ค าราชาศัพท์  ค าศัพท์ที่ทับศัพท์  ค าพ้องรูป  
ประเทศเพ่ือนบ้าน  สัญลักษณ์ในแผนที่  อาชีพ  สถานที่ส าคัญใน
ชุมชน  ประเพณีและพิธีกรรมของท้องถิ่นและของชาติ  จังหวัด  
ฤดกูาล  สุขภาพ  โรคและภัยอันตราย  การเจ็บปุวย  บุคคลส าคัญ
ของชาติ  เทคโนโลยีการสื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทวีป  
เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์  หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ
ด าเนินงานทางเศรษฐกิจ  การเมือง  กฎหมาย 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๑๖ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๖ 
(ต่อ) 

 

๔. เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
อ่านอย่างมีเหตุผล 
 
 
 
 
 

๕. เขียนสรุปความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน 

 

- วิเคราะห์เรื่องที่อ่านโดยใช้ค าถาม  อะไร  ท าไม  เพราะอะไร   
เพ่ือแสดงความคิดเห็นลงในแผนผังความคิด  เช่น  แผนผังดาว
แผนผังแบบก้างปลา  แผนผังวงกลม    แผนผังแบบนาฬิกา   
แผนผังแบบมายแม็ป   แผนผังแบบเปรียบเทียบ 
 

- เขียนตอบค าถาม  อะไร  ท าไม  เพราะอะไร  และสรุปข้อคิด        
คติสอนใจ  บทเรียน  จากเรื่อง  นิทาน  เพ่ือน าไปตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาชีวิตประจ าวัน 

 
 

ม.๑ 
 

๑. เขียนพยัญชนะหรือค าจากการสะกด
นิ้วมือ 
 

๒. เขียนสรุปและขยายความจากเรื่องที่
ก าหนด 
 

๓. เขียนแผนผังที่บอกใจความส าคัญ
ของบทความหรือเรื่องที่อ่าน 
 

๔. เขียนเล่าเรื่องจากบทความ และ
เรื่องราวจากท่าภาษามือ 
 
 
 
 
 
 

๕. เขียนแสดงความคิดเห็นจากบทความ 
และเรื่องที่อ่าน  
 
 
 
 

๖. เขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน
โดยใช้แผนภาพ 
 

 

- เขียนพยัญชนะตัวบรรจง ก-ฮ  A-Z  สระ และวรรณยุกต์ 
  
 

- เขียนสรุปจากเนื้อหาบทเรียน  นิทาน  เรื่องท่ีอ่าน (๑๐๐ ค าข้ึนไป) 
โดยใช้ค าถาม  เช่น  อะไร  ท าไม  เพราะอะไร 
 

- เขียนขยายความจากเรื่องที่ก าหนดโดยให้ใช้ข้อความสั้นๆ เพือ่เพ่ิม
เนื้อหาให้ชัดเจนมากข้ึน 
 

- เขียนตอบค าถามตามประเด็นส าคัญ และน าค าตอบไปลงใน
แผนผังความคิด  เช่น  แผนผังแบบก้างปลา  แผนผังวงกลม  
แผนผังดาว  แผนผังแบบนาฬิกา  แผนผังแบบมายแม็ป  แผนผัง
แบบเปรียบเทียบ 
- การเปลี่ยนค าพูดจากภาษามือที่เล่าจากเรื่องหรือบทความให้เป็น
ภาษาเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนของภาษาไทย  
 

- วิเคราะห์เรื่องที่อ่านโดยใช้ค าถามอะไร  ท าไม  เพราะอะไร           
เพ่ือแสดงความคิดเห็นและน าค าตอบไปลงในแผนผังความคิด         
เช่น  แผนผังแบบก้างปลา  แผนผังวงกลม  แผนผังแบบนาฬิกา
แผนผังดาว  แผนผังแบบมายแม็ป  แผนผังแบบเปรียบเทียบ 
 

- เขียนแผนภาพแยกแยะจ าแนกประโยชน์  ความส าคัญ  ผลกระทบ
ที่ได้รับจากการอ่านเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
 

 

ม.๒ 
 

๑. เขียนพยัญชนะหรือค าจากการสะกดนิ้วมือ 
 

๒. เขียนสรุปและขยายความจากเรื่องที่
ก าหนด 
 

๓. เขียนแผนผังที่บอกใจความส าคัญ
ของบทความหรือเรื่องที่อ่าน 

 

- เขียนพยัญชนะตัวบรรจง ก-ฮ  A-Z  สระ และวรรณยุกต์  
   

- เขียนสรุปจากเนื้อหาบทเรียน  นิทาน  เรื่องท่ีอ่าน (๑๕๐ ค าข้ึนไป) 
โดยใช้ค าถาม  เช่น  อะไร  ท าไม  เพราะอะไร 
 

- เขียนขยายความจากเรื่องที่ก าหนดโดยให้ใช้ข้อความสั้น ๆ              
เพ่ือเพ่ิมเนื้อหาให้ชัดเจนมากขึ้น 
   

 

 
 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๑๗ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ม.๒ 
(ต่อ) 

 

๔. เขียนเล่าเรื่องจากบทความและ
เรื่องราวจากท่าภาษามือ 
 

๕. เขียนแสดงความคดิเห็นจากบทความ 
และเรื่องที่อ่าน 
 

๖. เขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน
โดยใช้แผนภาพ 
 

 

- เขียนตอบค าถามตามประเด็นส าคัญ และน าค าตอบไปลงใน
แผนผังความคิด  เช่น  แผนผังแบบก้างปลา  แผนผังวงกลม  
แผนผังดาว  แผนผังแบบนาฬิกา  แผนผังแบบเปรียบเทียบ          
แผนผังแบบมายแม็ป   
 
- เขียนแผนภาพแยกแยะจ าแนกประโยชน์  ความส าคัญ  ผลกระทบ 
ที่ได้รับจากการอ่าน  เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

 

ม.๓ 
 

๑. เขียนพยัญชนะหรือค าจากการสะกดนิ้วมือ 
 

๒. เขียนสรุปและขยายความจากเรื่องที่
ก าหนด 
 
 
 

๓. เขียนแผนผังที่บอกใจความส าคัญ
ของบทความหรือเรื่องที่อ่าน 
 
 
 
 

๔. เขียนเล่าเรื่องจากบทความ               
และเรื่องราวจากท่าภาษามือ 
 

๕. เขียนแสดงความคิดเห็นจากบทความ 
และเรื่องที่อ่าน 

 

- เขียนพยัญชนะตัวบรรจง ก-ฮ  A-Z  สระ และวรรณยุกต์ 
 

- เขียนสรุปจากเนื้อหาบทเรียน  นิทาน  เรื่องท่ีอ่าน (๒๐๐ ค าข้ึนไป) 
โดยใช้ค าถาม  เช่น  อะไร  ท าไม  เพราะอะไร   
- เขียนขยายความจากเรื่องที่ก าหนดโดยให้ใช้ข้อความสั้น ๆ เพื่อ
เพ่ิมเนื้อหาให้ชัดเจนมากข้ึน 
 

- เขียนตอบค าถามตามประเด็นส าคัญ และน าค าตอบเขียนลงใน
แผนผังความคิด  เช่น  แผนผังแบบก้างปลา  แผนผังวงกลม  
แผนผังดาว  แผนผังแบบนาฬิกา  แผนผังแบบมายแม็ป  แผนผังแบบ
เปรียบเทียบ 
 

- การเปลี่ยนค าพูดจากภาษามือที่เล่าจากเรื่องหรือบทความ ให้เป็น
ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักการเขียนของภาษาไทย 
 

- วิเคราะห์เรื่องที่อ่านโดยใช้ค าถามอะไร  ท าไม  เพราะอะไร             
เพ่ือแสดงความคิดเห็น และน าค าตอบเขียนลงในแผนผังความคิด  
เช่น  แผนผังแบบก้างปลา  แผนผังวงกลม  แผนผังดาว  แผนผัง
แบบนาฬิกา  แผนผังแบบมายแม็ป  แผนผังแบบเปรียบเทียบ 
 

 

ม.๔-๖ 
 

๑. เขียนสื่อสารในรูปของบทความ  
เรื่องสั้น  เรื่องเล่า  ตามหลักการเขียน
เรียงความ 
 
 
 

๒. เขียนแผนผัง/แผนภาพ ที่บอก
ใจความส าคัญของบทความหรือเรื่องที่
อ่าน 
 
 

 

- เขียนอัตชีวประวัติ  ประวัติครอบครัว  เรื่องสั้นปัจจุบัน  ข่าว  
เหตุการณ์ส าคัญ  บันเทิงคดี  เนื้อหาบทเรียน (๓๐๐ ค าขึ้นไป)    
เรื่องเล่า  วารสาร  สื่อ  สิ่งพิมพ์  โดยใช้ค าถามสร้างโครงเรื่อง  
(ค าถามอะไร  ท าไม  เพราะอะไร)  ลงในแบบฟอร์ม และน าไปเรียบเรียง
ใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของการเขียนเรียงความ 
 

- ภาพที่สะท้อนถึงค าพังเพย  สุภาษิต  ถ้อยค าที่ใช้ในปัจจุบัน  ซึ่งมี
ความหมายไม่ตรงกับถ้อยค าที่เขียน  เช่น  “เกาเหลา” “ไม่กินเส้น”  
“เป็นคู่ชกท่ีเหมาะสมกัน”  
- เรื่องอัตชีวประวัติ  ประวัติครอบครัว  เรื่องสั้นปัจจุบัน  ข่าว  
เหตุการณ์ส าคัญ  บันเทิงคดี  เนื้อหาบทเรียน 

 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๑๘ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ม.๔-๖ 
(ต่อ) 

 

๓. เขียนบอกประโยชน์ จากเรื่องที่อ่าน
และน าความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
 
 

๔. เขียนสรุปและขยายความจากเรื่องที่
ก าหนด  ความรู้จากการอ่านสื่อ  
สิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน  พัฒนาการ
เรียน  และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ 
 

 

- เขียนแผนภาพเปรียบเทียบข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่าน           
(แผนผังแบบเปรียบเทียบ  แผนผังการหาความสัมพันธ์) แผนผังแบบ
ก้างปลา  แผนผังวงกลม  แผนผังแบบมายแม็ป 
 
 

- เขียนสรุปเรื่องจากการอ่าน โดยใช้แบบบันทึกเฉพาะเรื่องเริ่มตั้งแต่  
๒ บรรทัดข้ึนไป 
- เขียนขยายความจากเรื่องที่อ่าน โดยใช้แบบบันทึกเฉพาะเรื่อง  
(การเติมค าหรือข้อความให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์) 

 
 

สาระท่ี ๓  การฟัง  การดู และการใช้ภาษามือ 
มาตรฐาน ม ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และใช้ภาษามือแสดงความรู้สึก 

ความคิดในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๑ 
 

๑. ฟังค าแนะน า  ค าสั่งง่ายๆ  และปฏิบัติตาม 
 
 
 
 

๒.ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู 
ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง 
 

๓.ใช้ภาษามือแสดงความคิดเห็น และ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
 
 
 
 

๔. ใช้ภาษามอืสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ 
 
 

๕. มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการ
ใช้ภาษามือ 

 

- การฟัง  การดูเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน  เช่น  การใช้กฎจราจร  กฎระเบียบในชั้นเรียน/
โรงเรียน  สัญลักษณ์ท่ีติดกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูา  ปูายต่าง ๆ 
ค าแนะน า  ค าสั่งง่าย ๆ  การปฏิบัติตามเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 
 

- การฟังเรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก 
      - นิทาน 
      - การ์ตูน 
      - เรื่องขบขัน 
      - เรื่องจากภาพในชีวิตประจ าวัน 
- การตอบค าถาม  การแสดงความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู   

 

- การใช้ภาษามือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น  การแนะน าตนเอง
การขอความช่วยเหลือ  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าวค าขอโทษ 
 

- มารยาทในการฟัง  การพูด  การดู และการใช้ภาษามือกับบุคคล  
สถานที่ เวลา  (ตั้งใจดูสบตาผู้พูดขณะสนทนา/สื่อสาร 
   - ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง ดู/สนทนา 
   - ให้เกียรติผู้สนทนา/ผู้พูด ไม่พูดหรือใช้ภาษามือแทรกขณะทีฟั่ง/ดู 
   - ไม่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม  เช่น  นอนหลับ  เล่น  หรือคุย 
   - ใช้ภาษามือด้วยท่าทางที่สุภาพ เหมาะสม) 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๑๙ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๒ 
 

๑. ฟังค าแนะน าในการท ากิจกรรมใน
หอ้งเรียน  ค าสั่งที่ซับซ้อน  และปฏิบัติตาม 
 
 
 
 

๒. เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง 
 
 

๓. บอกสาระส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
 
 
 

๔. ตั้งค าถามและตอบต าถาม เกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและดู 
 
 

๕. ใช้ภาษามือแสดงความคิดเห็น และ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
 
 
 
 

๖. ใช้ภาษามือสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. มีมารยาทในการฟัง การดู  และการ
ใช้ภาษามือ 

 

- การฟัง  การดู  ค าสั่ง  ค าแนะน า  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง 
ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  เช่น  การใช้กฎจราจร  กฎระเบียบ        
ในชั้นเรียน/โรงเรียน  สัญลักษณ์ท่ีติดกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูา  
ปูายต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้ถูกต้อง 
 
 

- เล่าเรื่องจากค าถามอะไร /ใคร/ที่ไหน/เมื่อไหร่/เท่าไร/อย่างไร    
จากเรื่องที่ฟัง/ดู 
 
 

- การถ่ายทอดความคิดจากการฟัง  การดู  เรื่องสั้น  นิทาน             
โดยการตอบค าถามตามประเด็นที่ก าหนด 

 
 

- ตั้งและตอบค าถามจากเรื่อง  เช่น  ใคร  ท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  
ผลเป็นอย่างไร 
  
- พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งท่ีเป็น
ความรู้และความบันเทิง  เช่น  เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  
นิทาน  การ์ตูนและเรื่องขบขัน  ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน
รายการส าหรับเด็ก   
 
 

- การใช้ภาษามือสื่อสารในชีวิตประจ าวันด้วยท่ามือที่ถูกต้อง ชัดเจน 
สวยงาม  เช่น 
      -การแนะน าตนเอง 
      -การขอความช่วยเหลือ 
      -การกล่าวขอบคุณ 
      -การกล่าวค าขอโทษ 
      -การขอร้องในโอกาสต่างๆ 
      -การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

- มารยาทในการฟัง  การพูด  การดู และการใช้ภาษามือกับบุคคล  
สถานที่  เวลา  (ตั้งใจดูสบตาผู้พูดขณะสนทนา/สื่อสาร 
     - ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง ดู/สนทนา 
     - ให้เกียรติผู้สนทนา/ผู้พูด ไม่พูดหรือใช้ภาษามือแทรกขณะที่ 
       ฟัง/ด ู
     - ไม่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น  นอนหลับ  เล่น  หรือคุย 
     - ใช้ภาษามือด้วยท่าทางที่สุภาพ เหมาะสม ) 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๒๐ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๓ 
 

๑. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  
(ไม่น้อยกว่า ๓๐ ค า) ขึ้นไป 
 
๒. บอกสาระส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
 

๓. ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและดู 
 

๔. ใช้ภาษาแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
 
 

๕. ใช้ภาษามือสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

๖. มีมารยาทในการฟัง  การดู และการ
ใช้ภาษามือ 
 
 

 

- ตอบค าถามอะไร  ใคร  ที่ไหน  เมื่อไหร่  เท่าไร  อย่างไร  จาก
เรื่องท่ีฟังและดู  และถ่ายถอดเป็นเรื่องราว 
 
 
- ตั้งและตอบค าถามตามประเด็นส าคัญของเรื่อง และใช้ภาษามือ
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูด้วยท่ามือที่
ถูกต้อง  ชัดเจน  สวยงาม  ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง  เช่น 
     - เรื่องเล่า และสารคดีส าหรับเด็ก 
     - นิทาน  การ์ตูน  เรื่องขบขัน 
     - รายการส าหรับเด็ก 
     - ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

- การใช้ภาษามือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ด้วยภาษามือที่ถูกต้อง 
สวยงามและชัดเจน  เช่น  การแนะน าตนเอง  การแนะน าสถานที่ใน
โรงเรียนและในชุมชน 
- การแนะน า  เชิญชวน  เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ  เช่น   
การรักษาความสะอาดของร่างกาย  การเล่าประสบการณ์ใน 
ชีวิตประจ าวัน 
- การใชภ้าษามือในโอกาสต่าง ๆ    เช่น   การพูด   ขอร้อง   การพูดทักทาย  
การกล่าวขอบคุณ 
 

- มารยาทในการฟัง  การพูด  การดู และการใช้ภาษามือกับบุคคล  
สถานที่ เวลา  (ตั้งใจดูสบตาผู้พูดขณะสนทนา/สื่อสาร 
     - ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง ดู/สนทนา 
     - ให้เกียรติผู้สนทนา/ผู้พูด ไม่พูดหรือใช้ภาษามือแทรกขณะที่ฟัง/ดู 
     - ไม่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม  เช่น  นอนหลับ  เล่น  หรือคุย 
     - ใช้ภาษามือด้วยท่าทางที่สุภาพ เหมาะสม ) 
 

 

ป.๔ 
 

๑. จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีฟังและดู 
 
 
 

๒. ใช้ภาษามือสรุปความจากการฟังและดู 
   

๓. ใช้ภาษามือแสดงความรู้  ความคิดเห็น 
และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 

 

- การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  โดยใช้
ค าถาม  อะไร  ท าไม  เพราะอะไร  โดยใช้แผนผังเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นจากบทความและเรื่องที่อ่านด้วยภาษามือไทย  ข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจ าวัน 
 

- ฟังและดูเรื่องเล่าที่มีเหตุการณ์เชื่อมโยงกัน  บทความสั้น ๆ  นิทาน
พ้ืนบ้าน  ชาดก  ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  โฆษณา               
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๒๑ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๔ 
(ต่อ) 

 

๔. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู 
 

๕. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา 
 
 

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
ใช้ภาษามือ 

 

- ตั้งและตอบค าถามตามประเด็นส าคัญจากการดูและฟัง                
และใช้ภาษามือแสดงความรู้  ความคิดเห็น  ความรู้สึก 

 
 

- การรายงานโดยใช้ภาษามือจากการฟัง  การดู  การสนทนา        
โดยการจัดล าดับเหตุการณ์หรือข้ันตอนตามสถานการณ์และ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริง 
 

- มารยาทในการฟัง  การพูด  การดู  และการใช้ภาษามือกับบุคคล  
สถานที ่ เวลา  (ตั้งใจดูสบตาผู้พูดขณะสนทนา/สื่อสาร 
     - ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง ดู /สนทนา 
     - ให้เกียรติผู้สนทนา/ผู้พูด  ไม่พูดหรือใช้ภาษามือแทรกขณะ              
       ทีฟั่ง/ดู 
     - ไม่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น  นอนหลับ  เล่น  หรือคุย 
     - ใช้ภาษามือด้วยท่าทางที่สุภาพ เหมาะสม) 
 

 

ป.๕ 
 

๑. ใช้ภาษามือแสดงความรู้  ความคิดเห็น 
และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
 

๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู 
 

๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่
ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
 
 
 
 
 
 

๔. ใช้ภาษามือรายงานเรื่องหรือประเด็น
ที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและ
การสนทนา 
 

๕. มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการ
ใช้ภาษามือ 
 

 

- ตั้งและตอบค าถามตามประเด็นส าคัญของเรื่อง และใช้ภาษามือ
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูด้วยท่ามือที่
ถูกต้อง ชัดเจน  สวยงาม  ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง  เช่น 
     - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก 
     - นิทาน  การ์ตูน  เรื่องขบขัน 
     - รายการส าหรับเด็ก 
     - ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
     - นิทานพื้นบ้าน  ชาดก 
     - การ์ตูนสร้างสรรค์ 
     - โฆษณา 
     - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     - การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถอืจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจ าวัน 
 

- การรายงานโดยใช้ภาษามือจากการฟังการดู  การสนทนา         
โดยการจัดล าดับเหตุการณ์หรือข้ันตอนตามสถานการณ์และ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริง   
 

- มารยาทในการฟัง  การพูด  การดู  และการใช้ภาษามือกับบุคคล  
สถานที่ เวลา  (ตั้งใจดูสบตาผู้พูดขณะสนทนา/สื่อสาร 
     - ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง ดู /สนทนา 
     - ให้เกียรติผู้สนทนา/ผู้พูด ไม่พูดหรือใช้ภาษามือแทรกขณะทีฟั่ง/ดู 
     - ไม่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น  นอนหลับ  เล่น  หรือคุย 
     - ใช้ภาษามือด้วยท่าทางที่สุภาพ เหมาะสม) 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๒๒ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๖ 
 

๑. ใช้ภาษามือแสดงความรู้ ความเข้าใจ 
จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู 
 
 

๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง 
และดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล 
 
 
 
๔. ใช้ภาษามือรายงานเรื่องหรือประเด็น
ที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และ
การสนทนา 
 
๕. มีมารยาทในการฟัง  การดู และการ
ใช้ภาษามือ 

 

- ตั้งและตอบค าถามตามประเด็นส าคัญของเรื่อง และใช้ภาษามือ
แสดงความรู้  ความเข้าใจ  จากเรื่องที่ฟังและดูด้วยท่ามือที่ถูกต้อง 
ชัดเจน  สวยงาม  จากสื่อต่าง ๆ  เช่น 
     - เรื่องเล่า  และสารคดีส าหรับเด็ก 
     - นิทาน  การ์ตูน  เรื่องขบขัน 
     - รายการส าหรับเด็ก 
     - ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
     - นิทานพื้นบ้าน  ชาดก 
     - การ์ตูนสร้างสรรค์ 
     - โฆษณา 
     - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     - สื่อสิ่งพิมพ์ 
     - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 
 
 

- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการฟัง  การดู และจ าแนก                       
จากข้อเท็จจริง  โดยการใช้แผนผังความคิดแยกข้อมูล                
(ข้อเท็จจริง  ข้อความที่โฆษณาจากสื่อต่าง ๆ  และความเป็นเหตุ
เป็นผลจากการโฆษณา) 
 
- การรายงานโดยใช้ภาษามือจากการฟัง  การดู  การสนทนา         
โดยการจัดล าดับเหตุการณ์หรือข้ันตอนตามสถานการณ์และ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริง 
 
- มารยาทในการฟัง  การพูด  การดู  และการใช้ภาษามือกับบุคคล  
สถานที่  เวลา  (ตั้งใจดูสบตาผู้พูดขณะสนทนา/สื่อสาร 
     - ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง ดู/สนทนา 
     - ให้เกียรติผู้สนทนา/ผู้พูด  ไม่พูดหรือใช้ภาษามือแทรกขณะที่ฟัง/ดู 
     - ไม่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น  นอนหลับ  เล่น  หรือคุย 
     - ใช้ภาษามือด้วยท่าทางที่สุภาพ เหมาะสม) 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๒๓ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ม.๑ 
 

๑. ใช้ภาษามือสรุปใจความส าคัญของ
เรื่องท่ีฟังและดู 
 
 
 
๒. ใช้ภาษามือแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู     
ใช้ภาษามือสื่อสารเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟัง  
ผู้ดูคล้อยตามอย่างมีเหตุผล 
 
๓. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อท่ีมี
เนื้อหาโน้มน้าวใจ 
 
 
 
๔. ใช้ภาษามือรายงานเรื่องหรือประเด็น
ที่ศึกษาค้นคว้า  จากการฟัง  การด ู 
และการสนทนา 
 
 
๕. มีมารยาทในการฟัง  การดู และการ
ใช้ภาษามือ 
 
 
 
 
 
 
๖. ใช้ภาษามือสรุปใจความส าคัญของ
เรื่องท่ีฟังและดู 

 

- ฟังและดูเรื่องเล่าที่มีเหตุการณ์เชื่อมโยงกัน  บทความสั้น ๆ          
นิทานพื้นบ้าน  ชาดก  ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  โฆษณา          
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 
- ตั้งและตอบค าถามตามประเด็นส าคัญจากการดูและฟัง และใช้ภาษามือ
แสดงความรู้  ความคิดเห็น  ความรู้สึก 
 
 
 
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการฟัง  การดู  และจ าแนกจาก
ข้อเท็จจริง  โดยการใช้แผนผังความคิดแยกข้อมูล (ข้อเท็จจริง  
ข้อความที่โฆษณาจากสื่อต่าง ๆ และความเป็นเหตุเป็นผลจากการ
โฆษณา) 
 
- การรายงานโดยใช้ภาษามือจากการฟัง  การดู  การสนทนา              
โดยการจัดล าดับเหตุการณ์หรือข้ันตอนตามสถานการณ์และ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนและท้องถิ่น
ของตน 
 
- มารยาทในการฟัง  การพูด  การดู  และการใช้ภาษามือกับบุคคล  
สถานที่ เวลา  (ตั้งใจดูสบตาผู้พูดขณะสนทนา/สื่อสาร 
     - ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง ดู/สนทนา 
     - ให้เกียรติผู้สนทนา/ผู้พูด ไม่พูดหรือใช้ภาษามือแทรกขณะ            
       ทีฟั่ง/ดู 
     - ไม่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น  นอนหลับ  เล่น  หรือคุย 
     - ใช้ภาษามือด้วยท่าทางที่สุภาพ เหมาะสม) 
 
- ฟังและดูเรื่องเล่าที่มีเหตุการณ์เชื่อมโยงกัน  บทความสั้น ๆ             
นิทานพื้นบ้าน  ชาดก  ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  โฆษณา  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
- ตั้งและตอบค าถามตามประเด็นส าคัญจากการดูและฟัง                     
และใช้ภาษามือแสดงความรู้  ความคิดเห็น  ความรู้สึก 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๒๔ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ม.๒ 
 

๑. ใช้ภาษามือสรุปใจความส าคัญของ
เรื่องท่ีฟังและดู 
 
 
 
 
 
๒. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น และ
ความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ 
 
 
 
๓. วิเคราะห์ความเรื่องที่ฟังและดูอย่างมี
เหตุผล  เพ่ือน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
 
๔. ใช้ภาษามือสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ ได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
 
๕. ใช้ภาษามือรายงานเรื่องหรือประเด็น 
ที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และ
การสนทนา 
 
๖. มีมารยาทในการฟัง  การดู และการ
ใช้ภาษามือ 
 

 

- ฟังและดูเรื่องเล่าที่มีเหตุการณ์เชื่อมโยงกัน  บทความสั้น ๆ  นิทาน
พ้ืนบ้าน  ชาดก  ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  โฆษณา                      
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
- ตั้งและตอบค าถามตามประเด็นส าคัญจากการดูและฟัง  และใช้
ภาษามือแสดงความรู้  ความคิดเห็น  ความรู้สึก 
 
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการฟัง  การดู  และจ าแนกจาก
ข้อเท็จจริง  โดยการใช้แผนผังความคิดแยกข้อมูล (ข้อเท็จจริง  
ข้อความที่โฆษณาจากสื่อต่าง ๆ และความเป็นเหตุเป็นผลจากการ
โฆษณา)  
 
- การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องที่ฟังและดูว่า ใคร  ท าอะไร  ที่ไหน  
อย่างไร เมื่อไร  และท าไม  เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริง  แสดง
ความคิดเห็นจากการเปรียบเทียบตามเหตุผลที่พบ 
 
- บุคลิกภาพ  ท่าทางที่เหมาะสมในการสื่อสารด้วยภาษามือตาม
โอกาสต่าง ๆ อย่างถูกต้อง  เช่น  การพูดโน้มน้าวต่อหน้าชุมชน  
การเป็นพิธีกร  การอวยพร  การปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่าง ๆ 
 
- การก าหนดประเด็นการศึกษา และรายงานตรงตามประเด็นที่
ก าหนด 
 
 
- มารยาทในการฟัง  การพูด  การดู  และการใช้ภาษามือกับบุคคล  
สถานที ่ เวลา  (ตั้งใจดูสบตาผู้พูดขณะสนทนา/สื่อสาร 
     - ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง ดู/สนทนา 
     - ให้เกียรติผู้สนทนา/ผู้พูด ไม่พูดหรือใช้ภาษามือแทรกขณะ            
       ทีฟั่ง/ดู 
     - ไม่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม  เช่น  นอนหลับ  เล่น  หรือคุย 
     - ใช้ภาษามือด้วยท่าทางที่สุภาพ เหมาะสม) 
 
 
 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๒๕ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ม.๓ 
 

๑. ใช้ภาษามือสรุปใจความส าคัญของ
เรื่องท่ีฟังและดู 
 
 
 
 
 
๒. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น และ
ความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ 
 
 
 
๓. วิเคราะห์ความเรื่องที่ฟังและดูอย่างมี
เหตุผล  เพ่ือน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
 
๔. ใช้ภาษามือสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ ได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
๕. ใช้ภาษามือรายงานเรื่องหรือประเด็น
ที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  และ
การสนทนา 
 
๖. มีมารยาทในการฟัง  การดู และการ
ใช้ภาษามือ 
 
 

 

- ฟังและดูเรื่องเล่าที่มีเหตุการณ์เชื่อมโยงกัน บทความสั้น ๆ           
นิทานพื้นบ้าน  ชาดก  ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  โฆษณา          
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
- ตั้งและตอบค าถามตามประเด็นส าคัญจากการดูและฟัง                 
และใช้ภาษามือแสดงความรู้  ความคิดเห็น  ความรู้สึก 
 
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการฟัง  การดู  และจ าแนกจาก
ข้อเท็จจริง  โดยการใช้แผนผังความคิดแยกข้อมูล  (ข้อเท็จจริง  
ข้อความที่โฆษณาจากสื่อต่าง ๆ  และความเป็นเหตุเป็นผลจากการ
โฆษณา) 
 
- การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องที่ฟังและดูว่า ใคร  ท าอะไร  ที่ไหน  
อย่างไร เมื่อไร  และท าไม  เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริง         
แสดงความคิดเห็นจากการเปรียบเทียบตามเหตุผลที่พบ 
 
- บุคลิกภาพและท่าทางที่เหมาะสมในการสื่อสารด้วยภาษามือตาม
โอกาสต่าง ๆ อย่างถูกต้อง  เช่น  การพูดโน้มน้าวต่อหน้าชุมชน  
การเป็นพิธีกร  การอวยพร  การปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่าง ๆ  
การโต้วาที  การอภิปราย 
 
- การก าหนดประเด็นการศึกษาและรายงานตรงตามประเด็นที่
ก าหนด 
 
 
 

- มารยาทในการฟัง  การพูด  การดู  และการใช้ภาษามือกับบุคคล  
สถานที่  เวลา  (ตั้งใจดูสบตาผู้พูดขณะสนทนา/สื่อสาร 
     - ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง ดู/สนทนา 
     - ให้เกียรติผู้สนทนา/ผู้พูด ไม่พูดหรือใช้ภาษามือแทรกขณะ                
       ทีฟั่ง/ดู 
     - ไม่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม  เช่น  นอนหลับ  เล่น  หรือคุย 
     - ใช้ภาษามือด้วยท่าทางที่สุภาพ เหมาะสม) 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๒๖ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ม.๔-๖ 
 

๑. มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการ
ใช้ภาษามือ 

 

- มารยาทในการฟัง  การพูด  การดู  และการใช้ภาษามือกับบุคคล  
สถานที ่ เวลา  (ตั้งใจดูสบตาผู้พูดขณะสนทนา/สื่อสาร 
     - ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง ดู/สนทนา 
     - ให้เกียรติผู้สนทนา/ผู้พูด ไม่พูดหรือใช้ภาษามือแทรกขณะ                  
       ทีฟั่ง/ดู 
     - ไม่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม  เช่น  นอนหลับ  เล่น  หรือคุย 
     - ใช้ภาษามือด้วยท่าทางที่สุภาพ เหมาะสม) 
 

 
 

สาระท่ี ๔  หลักการใช้ภาษามือไทย 
มาตรฐาน ม ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษามือไทยและหลักภาษามือไทย การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษามือไทยและพลังของภาษามือไทย  ภูมิปัญญาทางภาษามือไทย และรักษาภาษามือไทยไว้เป็นสมบัติ         
ของชาติ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๑ 
 

๑. แสดงการเคลื่อนไหวท่ามือของค าท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวันตามจังหวะการ
เคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 

 

- การเคลื่อนไหวท่ามือแบบลูกศรธรรมดา แสดงทิศทางแสดงทิศทาง
และระยะทางของการเคลื่อนไหว 

 
 
 
 

เช่น  ผู้หญิง  ไป  มา  ข้าม  พร้อม  ฯลฯ 
 

 

๒. แสดงการเคลื่อนไหวท่ามือของ
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันตามการ
เคลื่อนไหวที่ซ้ า ๆ กัน 
 
 
 

 

- การเคลื่อนไหวท่ามือที่ไปในทางเดียวหลาย ๆ ครั้ง 
 
 
 

เช่น  เดิน  หนอน  มด  น้ าปลา  ฟูา  จริง ๆ  ฯลฯ 
 

๓. แสดงการเคลื่อนไหวท่ามือของ
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันตามการ
เคลื่อนไหวที่มีการสั้นการขยับ และการ
หมุนปลายแขน 
 

- การเคลื่อนไหวท่ามือแบบการเคลื่อนที่ไปสองทิศทางท่ีมีการสั่น 
(สั้นและเร็วมาก) 

 
 
 

เช่น  ที่ไหน  ไม่  ยางลบ  แก้ไข   ฯลฯ 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๒๗ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๑ 
(ต่อ) 

 

๔. แสดงท่ามือของค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง  ตรงตาม
หลักการงอนิ้วและการเปลี่ยนท่ามือ 
 

 

- การเคลื่อนไหวที่มีการปิดเข้าเล็กมากนิ้วทุกนิ้วเกือบจะรวมเข้า
ด้วยกัน การกระพริบ 
 
 
 
เช่น  มืด  สรุป  หลับ  กิน  นา่รัก ฯลฯ 

 

ป.๒ 

 

๑. แสดงการเคลื่อนไหวท่ามือของค าท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ตามจังหวะการ
เคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเคลื่อนไหวท่ามือแบบลูกศรธรรมดา  แสดงทิศทางแสดง
ทิศทางและระยะทางของการเคลื่อนไหว 

 
 
 
 
เช่น  ผู้หญิง    มา  ข้าม  พร้อม  ฯลฯ 
 
 
- การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว 
 

 
 

เช่น  ตาม  ลมแรง  ไล่  ไป  ฯลฯ 
 

 
๒. แสดงการเคลื่อนไหวท่ามือของ
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันตามการ
เคลื่อนไหวที่ซ้ า ๆ กัน 
 
 

 

- การเคลื่อนไหวท่ามือที่ไปในทิศทางเดียวหลาย ๆ ครั้ง 

 
เช่น  บ่อย ๆ  อาย  มี  เบา ๆ  โกนหนวด  จิงโจ ้ ฯลฯ 
 
 
 
- การเคลื่อนไหวที่ไป-กลับหลาย ๆ ครั้ง 
 
 
เช่น  เสื้อชั้นใน  ประกาศ  การวัดสายตา  หนังสือพิมพ์  กวาด  สี  
สบู่  หงุดหงิด  ฯลฯ 

 
 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๒๘ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
ป.๒ 
(ต่อ) 

๓. แสดงการเคลื่อนไหวท่ามือของ
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ตามการ
เคลื่อนไหวที่มีการสั้น  การขยับ               
และการหมุนปลายแขน 
 
 
 
 
 
 

- การเคลื่อนไหวท่ามือแบบการเคลื่อนที่ไปสองทิศทางท่ีมีการสั่น  
(สั่นและเร็วมาก) 

 
 
 

เช่น  ก้อนหิน  ผู้ชาย  หนาว  เผ็ด  หัวเราะ  หนู  ฯลฯ 
 
 
 

- การแตะเบาๆหลายครั้ง 
 

 
เช่น  ฝาก  โรงเรียน  เตือน  ฯลฯ 
 

 

๔. แสดงท่ามือของค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง  ตรงตาม
หลักการงอนิ้วและการเปลี่ยนท่ามือ 
 

 

- การเคลื่อนไหวที่มีการปิดเข้าเล็กมากนิ้วทุกนิ้วเกือบจะรวมเข้า
ด้วยกัน การกระพริบ 

 
 
เช่น  ชีพจร  หัวใจ  กระพริบ  ดวงดาว   ฯลฯ 
 
- ปลายนิ้วคลายออกจากใต้นิ้วหัวแม่มือ 

 
 
เช่น  ไฟ  สอน  ดอกไม้  เพชร ฯลฯ 
 
- การกระดิกนิ้วในลักษณะท่าเล่นเปียโน  การพิมพ์ดีด 
   
 
เช่น  สี  คอมพิวเตอร์  กดเอทีเอ็ม  พิมพ์ดีด  การสะกด  ฯลฯ 
 

 

ป.๓ 
 

๑. แสดงการเคลื่อนไหวท่ามือของค าท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวันตามจังหวะการ
เคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานได้ถูกต้อง 
 

 

- การเคลื่อนไหวท่ามือแบบลูกศรธรรมดา แสดงทิศทางแสดงทิศทาง
และระยะทางของการเคลื่อนไหว 

 
 
 

เช่น  ปลา  ซื้อ  ภาษา  ยาสีฟัน  รุ้งกินน้ า ขโมย  ฯลฯ 
 

 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๒๙ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
ป.๓ 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

- การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว 
 

 
 

เช่น  พอ  ลมแรง  เหม็นมาก  หยุด  ฯลฯ 
 
 
- การเคลื่อนไหวที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยก้าวสั้นๆ 
 

 
 

 
 
เช่น  เด็ก ๆ  สิ่งของ  น้อยหน่า  ขั้นตอนฯลฯ 
 

 

๒. แสดงการเคลื่อนไหวท่ามือของ
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันตามการ
เคลื่อนไหวที่ซ้ า ๆ กัน 
 

 

- การเคลื่อนไหวท่ามือที่ไปในทางเดียวหลายๆครั้ง 
 
 
 

เช่น  ร้อน  วิ่ง  หั่น  เก้าอ้ี  จริง ๆ ปัสสาวะ ฯลฯ 

 
 

- การเคลื่อนไหวที่ไป-กลับหลายๆครั้ง 
 
 

เช่น  จระเข้  เกา  ขับรถ  ทาสี  ไกลมาก  ฯลฯ 
 
 

- การที่มือทั้งสองเคลื่อนสลับกันในทิศทางเดียวกัน (ซ้ายครั้ง  ขวาครั้ง) 
 
 

เช่น    ไปเยี่ยม  วิทยาศาสตร์  กริยา   ฯลฯ 
 
 

- การหมุนข้อมือหรือส่วนของแขนระหว่างข้อศอกกับมือเป็นวงกลม 
  หลายครั้ง                                                                 
(เป็นรูปใกล้เคียงวงกลมซึ่งง่ายที่สุดส าหรับที่กล้ามเนื้อจะสร้างข้ึนมาได้) 
 

 
 

เช่น  เที่ยว  วาดรูป  พัดลม  โลก  หลอกลวง  ตลาด  พัฒนา  ฯลฯ 
 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๓๐ 
 

A C 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๓ 
(ต่อ) 

 

๓. แสดงการเคลื่อนไหวท่ามือของ
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันตามการ
เคลื่อนไหวที่มีการสั่นการขยับ และการ
หมุนปลายแขน 
 
 
 
 
 

 

- การเคลื่อนไหวท่ามือแบบการเคลื่อนที่ไปสองทิศทางท่ีมีการสั่น 
  (สั้นและเร็วมาก) 

 
 

เช่น  เล่น  กลัว  เลื่อย  ธรรมดา  ไม่ดี ฯลฯ 
 
 
- การแตะเบาๆหลายครั้ง 

 
 

เช่น  ปลอบโยน  เตือน  สี  โรงเรียน  ชมเชย  ฯลฯ 
 
 
- การหมุนปลายแขน                                                                        
  (การหมุนครั้งเดียว  การหมุนไปมา  การหมุนแบบสั่นไปมา) 

 
 
 

เช่น  จังหวัด  ไม่แน่  ทอง  ลม  ว่าง  ฯลฯ 
 

 

๔. แสดงท่ามือของค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง  ตรงตาม
หลักการงอนิ้วและการเปลี่ยนท่ามือ 

 

- การเคลื่อนไหวที่มีการปิดเข้าเล็กมากนิ้ว  ทุกนิ้วเกือบจะรวมเข้า
ด้วยกัน  การกระพริบ  

 
 
เช่น  หัวใจ  น่ารัก  กิน  ดิน   หลับ  มืด  ฯลฯ 
 
 

- ปลายนิ้วคลายออกจากใต้นิ้วหัวแม่มือ หมายถึงประกายไฟและ
กระแสไฟฟูา 

 
 
เช่น  ตกใจ  ดอกไม้  เพชร  เบื่อ  สอน  หัวล้าน  ฯลฯ 
 
 

- การกระดิกนิ้วในลักษณะท่าเล่นเปียโน  การพิมพ์ดีด 
   
 

เช่น  สี  คอมพิวเตอร์  กดเอทีเอ็ม  พิมพ์ดีด  การสะกด  ฯลฯ 
 

 

B 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๓๑ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๓ 
(ต่อ) 

 

 
 
 
 
 

 

- การท าสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงสิ่งที่มีลักษณะละเอียดเป็นผง               
  โดยให้นิ้วมือทั้งสี่ถูกับนิ้วหัวแม่มือหลาย ๆ ครั้ง 

 
 
 
 
 
เช่น  เร็ว ๆ  ผง  โรย  เท่าไร  ทราย  ฯลฯ 
 
 
- การเคลื่อนไหวที่เริ่มจากท่ากางนิ้วแล้วจบลง  โดยการขยุ้มปลาย 
  นิ้วทั้งหมดเข้าหากัน 

 
 
เช่น  ไส้ติ่ง  ผอม  หอม  เศร้า  มะเฟือง ฯลฯ 
 
 
- การใช้นิ้วหัวแม่มือสัมผัสนิ้วอ่ืนครั้งหนึ่งโดยเริ่มจากนิ้วก้อยจนถึง 
  นิ้วชี ้
 
 
 
เช่น  เท่าไร  มะนาว  มันๆ   (น้ ามัน  แปูงมัน)  ฯลฯ 
 

 

ป.๔ 
 

๑. มีทักษะการเคลื่อนไหวท่ามือของค าท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวันตามจังหวะการ
เคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การเคลื่อนไหวท่ามือแบบลูกศรธรรมดา แสดงทิศทางแสดงทิศทาง
และระยะทางของการเคลื่อนไหว 

 
 
 
 

 
 

๒. มีทักษะการเคลื่อนไหวท่ามือของ
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันตามการ
เคลื่อนไหวที่ซ้ า ๆ กัน 
 

 

- การเคลื่อนไหวท่ามือที่ไปในทางเดียวหลาย ๆ ครั้ง 
 
 
 

 
 
 

 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๓๒ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๔ 
(ต่อ) 

 

๓. มีทักษะการเคลื่อนไหวท่ามือของ
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันตามการ
เคลื่อนไหวที่มีการสั้นการขยับ  และการ
หมุนปลายแขน 

 

- การเคลื่อนไหวท่ามือแบบการเคลื่อนที่ไปสองทิศทางท่ีมีการสั่น 
(สั้นและเร็วมาก) 

 
 
 
 

 

๔. มีทักษะท่ามือของค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องตรงตาม
หลักการงอนิ้วและการเปลี่ยนท่ามือ 
 
 

 

- การเคลื่อนไหวที่มีการปิดเข้าเล็กมากนิ้วทุกนิ้วเกือบจะรวมเข้า
ด้วยกัน การกระพริบ 
 
 
 

 

ป.๕ 

 

๑. มีทักษะการเคลื่อนไหวท่ามือของค าท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวันตามจังหวะการ
เคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานได้ถูกต้อง 
 

- การเคลื่อนไหวท่ามือแบบลูกศรธรรมดา  แสดงทิศทางแสดง
ทิศทางและระยะทางของการเคลื่อนไหว 

 
 
 
 
 

- การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว 
 

 
 

 
 

๒. มีทักษะการเคลื่อนไหวท่ามือของ
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันตามการ
เคลื่อนไหวที่ซ้ า ๆ กัน 

 

- การเคลื่อนไหวท่ามือที่ไปในทิศทางเดียวหลาย ๆ ครั้ง 

 
 
 
 

- การเคลื่อนไหวที่ไป-กลับหลาย ๆ ครั้ง 
 
 
 

 

๓. มีทักษะการเคลื่อนไหวท่ามือของ
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันตามการ
เคลื่อนไหวที่มีการสั้นการขยับ  และการ
หมุนปลายแขน 

 

- การเคลื่อนไหวท่ามือแบบการเคลื่อนที่ไปสองทิศทางท่ีมีการสั่น  
(สั่นและเร็วมาก) 

 
 
 

- การแตะเบาๆหลายครั้ง 
 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๓๓ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๕ 
(ต่อ) 

 

๔. มีทักษะท่ามือของค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องตรงตาม
หลักการงอนิ้วและการเปลี่ยนท่ามือ 
 

 

- การเคลื่อนไหวที่มีการปิดเข้าเล็กมากนิ้วทุกนิ้วเกือบจะรวมเข้า
ด้วยกัน การกระพริบ 

 
 
 
- ปลายนิ้วคลายออกจากใต้นิ้วหัวแม่มือ 

 
 
 
- การกระดิกนิ้วในลักษณะท่าเล่นเปียโน  การพิมพ์ดีด 
   
 
 

 

ป.๖ 

 

๑. มีทักษะการเคลื่อนไหวท่ามือของค าท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวันตามจังหวะการ
เคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานได้ถูกต้อง 
 

 

- การเคลื่อนไหวท่ามือแบบลูกศรธรรมดา แสดงทิศทางแสดงทิศทาง
และระยะทางของการเคลื่อนไหว 

 
 

 
 

- การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว 
 

 
 
- การเคลื่อนไหวที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยก้าวสั้นๆ 
 

 
 

 
 
 

 

๒. มีทักษะการเคลื่อนไหวท่ามือของ
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันตามการ
เคลื่อนไหวที่ซ้ า ๆ กัน 
 
 

 

- การเคลื่อนไหวท่ามือที่ไปในทางเดียวหลายๆครั้ง 
 
 
 
 

- การเคลื่อนไหวที่ไป-กลับหลายๆครั้ง 
 
 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๓๔ 
 

A C 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๖ 
(ต่อ) 

 - การที่มือทั้งสองเคลื่อนสลับกันในทิศทางเดียวกัน  (ซ้ายครั้ง  ขวาครั้ง) 
 
 

 
 

- การหมุนข้อมือหรือส่วนของแขนระหว่างข้อศอกกับมือเป็นวงกลม 
  หลายครั้ง                                                                 
(เป็นรูปใกล้เคียงวงกลมซึ่งง่ายที่สุดส าหรับที่กล้ามเนื้อจะสร้างข้ึนมาได้) 
 
 
 

๓. มีทักษะการเคลื่อนไหวท่ามือของ
ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันตามการ
เคลื่อนไหวที่มีการสั้นการขยับ  และการ
หมุนปลายแขน 

 

- การเคลื่อนไหวท่ามือแบบการเคลื่อนที่ไปสองทิศทางท่ีมีการสั่น 
  (สั้นและเร็วมาก) 

 
 

 
 

- การแตะเบาๆหลายครั้ง 
 

 
 
 

- การหมุนปลายแขน                                                                        
  (การหมุนครั้งเดียว  การหมุนไปมา  การหมุนแบบสั่นไปมา) 

 
 
 
 

 

๔. มีทักษะท่ามือของค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องตรงตาม
หลักการงอนิ้วและการเปลี่ยนท่ามือ 
 

 

- การเคลื่อนไหวที่มีการปิดเข้าเล็กมากนิ้ว  ทุกนิ้วเกือบจะรวมเข้า
ด้วยกัน  การกระพริบ  

 
 
 
 

- ปลายนิ้วคลายออกจากใต้นิ้วหัวแม่มือ หมายถึงประกายไฟและ
กระแสไฟฟูา 

 
 
 
 

- การกระดิกนิ้วในลักษณะท่าเล่นเปียโน  การพิมพ์ดีด 
   
 

 
 

B 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๓๕ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๖ 
(ต่อ) 

 

 
 

- การท าสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงสิ่งที่มีลักษณะละเอียดเป็นผง               
  โดยให้นิ้วมือทั้งสี่ถูกับนิ้วหัวแม่มือหลาย ๆ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

- การเคลื่อนไหวที่เริ่มจากท่ากางนิ้วแล้วจบลง โดยการขยุ้มปลาย 
  นิ้วทั้งหมดเข้าหากัน 

 
 
 
- การใช้นิ้วหัวแม่มือสัมผัสนิ้วอ่ืนครั้งหนึ่งโดยเริ่มจากนิ้วก้อยจนถึง 
  นิ้วชี ้
 
 
 
 
 

 

ม.๑ 
 

๑. บอกความแตกต่างของภาษามือและ
ภาษาเขียน 
 
 
 
 

๒. อธิบายรูปแบบและโครงสร้างของ
ภาษามือที่ใช้ทั่วไป 
 
 
 
 
 

๓. ใช้ภาษามือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
ได้เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะและ
บุคคล 
 

 

- หลักการใช้ภาษามือและหลักการใช้ภาษาไทย 
 

- การเปรียบเทียบความแตกต่างของประโยคภาษามือและประโยค
ภาษาไทย 
 
 

- รูปแบบของภาษามือ  ได้แก่  ภาษามือธรรมชาติและภาษามือ
ประดิษฐ์ 
 

- โครงสร้างของภาษามือ  ประกอบด้วย  ท่ามือ  ต าแหน่งของมือ  
การเคลื่อนไหวของมือ  และทิศทางของฝุามือ 
 
 

- ระดับของภาษา 
  -ภาษาทางการ 
  -ภาษาก่ึงทางการ 
  -ภาษาท่ีไม่เป็นทางการ   
- การใช้ภาษากับบุคคล  สถานที่  และเวลา   

 
 
 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๓๖ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ม.๒ 
 

๑. ใช้ภาษามือสื่อสารได้ถูกต้องตาม
โครงสร้างของภาษามือ 
 
 
 
๒. ใช้ภาษามือเพ่ือกิจกรรมนันทนาการ 
 
 

๓. ใช้ภาษามือเพ่ือกิจกรรมทางศาสนา 
 
๔. ใช้ระดับของท่ามือกับบุคคลได้อย่าง
เหมาะสม 

 

- การท าท่ามือ 
- การวางต าแหน่งของมือ 
- การเคลื่อนไหวของมือ 
- ทิศทางของฝุามือ 

 
 

- การเล่านิทานภาษามือ   จินตลีลาภาษามือ  เพลงภาษามือ 
 
 
 

- บทสวดมนต์   พิธีกรรมทางศาสนา  ประเพณีไทยและท้องถิ่น 
 
- ระดับของภาษามือ  ได้แก่ภาษาทางการ  ภาษาก่ึงทางการ          
ภาษาท่ีไม่เป็นทางการ 
- การใช้ภาษามือกับบุคคลที่มีสถานะต่างกัน  สถานที่  โอกาส 
 

 

ม.๓ 
 

๑ ใช้ภาษามือสื่อสารได้ถูกต้องตาม
โครงสร้างของภาษามือ อย่าง
แคล่วคล่องและสวยงาม 
 
๒  เข้าใจระดับของภาษามือในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง 
 
๓  ใช้ภาษามือแสดงค าทับศัพท์  ศัพท์
บัญญัติ  ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
 
 

๔  มีทักษะการใช้ภาษามือสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันและเพ่ืออยู่ร่วมกันใน
สังคม 
 

 

- การสนทนา และการสื่อสารตามช่องทางต่าง ๆ เช่น  การ
เผชิญหน้า  การสนทนาผ่านสื่อ  การสนทนาผ่านบุคคล  โดยใช้
ภาษามือได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษามือ 
 
- ระดับของภาษามือ  ได้แก่ภาษาทางการ  ภาษาก่ึงทางการ  ภาษา
ที่ไม่เป็นทางการและการติดต่อกิจธุระ 
 
- ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติที่พบในชีวิตประจ าวันและจากเนื้อหา
สาระทางวิชาการ  รวมทั้งค าที่ปรากฏในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 

- ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  เช่น     จิตเวช  ศัลยกรรม  ฯลฯ 
 
- การใช้ภาษามือติดต่อกับบุคคลทั่วไปเพ่ือสร้างสัมพันธภาพ  การ
สมัครงาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

 

ม.๔-๖ 
 

๑. อธิบายธรรมชาติของภาษามือ  
ลักษณะของภาษามือและประโยชน์ของ
ภาษามือ 
 

๒. ใช้ภาษามือสื่อสารได้เหมาะสมกับ
โอกาส  กาลเทศะและบุคคลที่มีสถานะ
ต่างกันอย่างเหมาะสม 

 

- ธรรมชาติของภาษามือ  ลักษณะ  องค์ประกอบ และโครงสร้าง
ของภาษามือรวมทั้งประโยชน์ของภาษามือ 
 
 
 

- การใช้ภาษามือกับบุคคล  สถานที่  โอกาส  และเวลา  รวมทั้งการ
ใช้ค าเฉพาะส าหรับบุคคลที่มีสถานะต่างกัน (พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์  พระภิกษุสงฆ์) 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๓๗ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ม.๔-๖ 
(ต่อ) 

 

๓. ประเมินการใช้ภาษามือจากสื่อ  
    สิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
 
 
๔. มีทักษะการ ใช้ภาษามือสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันและเพ่ืออยู่ร่วมกันใน
สังคม 
   -การท าท่ามือ 
   -การวางต าแหน่งของมือ 
   -การเคลื่อนไหวของมือ 
   -ทิศทางของฝุามือ 
 

 

- ศึกษากรณีศึกษาการใช้ภาษามือของล่าม ของคนหูหนวก                   
  ในบริบทต่าง ๆ  จากสื่อ  โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 
- วิเคราะห์การใช้ภาษามือตามหลักเกณฑ์ 
 
- ภาษามือกับกิจธุระเพ่ือการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
เช่น  เพื่อการสมัครงาน  เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ของตน ฯลฯ 
 

 
 

สาระท่ี  ๕  วัฒนธรรมของคนหูหนวก 
มาตรฐาน ม ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนหูหนวก  

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของคนหูหนวกในยุคปัจจุบัน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๑ 
 

๑. ใช้วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหู
หนวกในการสื่อสารกับเพ่ือน บุคคลทั่วไป 
 

 

 - วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในแต่ละท้องถิ่น  ทั่วไป 
 เทคนิคการรับ-ส่งสารของคนหูหนวก 

 

ป.๒ 
 

๑. ใช้วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหู
หนวกในการสื่อสารกับเพ่ือน บุคคลทั่วไป 
 

 

 - วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในแต่ละท้องถิ่น  ทั่วไป 
 เทคนิคการรับ-ส่งสารของคนหูหนวก 

 

ป.๓ 
 

๑. ใช้วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหู
หนวกในการสื่อสารกับเพ่ือน บุคคลทั่วไป 
 

 

 - วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในแต่ละท้องถิ่น  ทั่วไป 
 เทคนิคการรับ-ส่งสารของคนหูหนวก 

 

ป.๔ 
 

๑. ใช้วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหู
หนวกในการสื่อสารกับเพ่ือน บุคคลทั่วไป 
 
 

๒. อธิบายวิธีเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของตน 
และบอกความแตกต่างของสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการสื่อสารระหว่างเพ่ือน และ
บุคคลอื่น 
 
 

 

- วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในแต่ละท้องถิ่นและทั่วไป 
  
 
 

- เทคนิคการรับ-ส่งสารของคนหูหนวก  การใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ 
ในการเรียนรู้ การใช้เครือ่งช่วย/สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่คนหูหนวกใช้ในการสื่อสาร 
  

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๓๘ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ป.๔ 
(ต่อ) 

 

๓. อธิบายขั้นตอนการใช้ช่องทางการ
สื่อสารโดยเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการ
สื่อสารของคนหูหนวก 
 

 

- การสื่อสารผ่านกล้องและโปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็นบริการทั่วไป 

 

ป.๕ 
 

๑. ใช้วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหู
หนวกในการสื่อสารกับเพ่ือน บุคคล
ทั่วไป 
 

๒. อธิบายวิธีเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของตน 
และบอกความแตกต่างของสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการสื่อสารระหว่างเพ่ือน และ
บุคคลอื่น 
 

๓. อธิบายขั้นตอนการใช้ช่องทางการ
สื่อสารโดยเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการ
สื่อสารของคนหูหนวก 
 

 

- วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในแต่ละท้องถิ่นและทั่วไป 
  
 
 

- เทคนิคการรับ-ส่งสารของคนหูหนวก  การใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ 
ในการเรียนรู้ การใช้เครื่องช่วย/สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่คนหูหนวกใช้ในการสื่อสาร 
  
 

- การสื่อสารผ่านกล้องและโปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็นบริการทั่วไป 

 

ป.๖ 
 

๑. ใช้วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหู
หนวกในการสื่อสารกับเพ่ือน บุคคล
ทั่วไป 
 

๒. อธิบายวิธีเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของตน 
และบอกความแตกต่างของสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการสื่อสารระหว่างเพ่ือน และ
บุคคลอื่น 
 

๓. อธิบายขั้นตอนการใช้ช่องทางการ
สื่อสารโดยเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการ
สื่อสารของคนหูหนวก 
 

 

- วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในแต่ละท้องถิ่นและทั่วไป 
  
 
 

- เทคนิคการรับ-ส่งสารของคนหูหนวก  การใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ 
ในการเรียนรู้ การใช้เครื่องช่วย/สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่คนหูหนวกใช้ในการสื่อสาร 
  
 

- การสื่อสารผ่านกล้องและโปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็นบริการทั่วไป 

 

ม.๑ 
 

๑. ใช้วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหู
หนวกในการสื่อสารกับเพ่ือน  บุคคล
ทั่วไป 
 

๒. อธิบายวิธีเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของตน 
และบอกความแตกต่างของสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการสื่อสารระหว่างเพ่ือน และ
บุคคลอื่น 
 

 

- วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในแต่ละท้องถิ่นและทั่วไป 
 เทคนิคการรับ-ส่งสารของคนหูหนวก 
 
 
 

- การใช้ประสาทสัมผัส  การใช้เครื่องช่วยต่าง ๆ ในการเรียนรู้  
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการสื่อสารของคนหูหนวก 
 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๓๙ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ม.๑ 
(ต่อ) 

 

๓. อธิบายประวัติของภาษามือไทย 

 

๔. ระบุความแตกต่างและการ
เปลี่ยนแปลงของภาษามือไทย 
 

๕. เปรียบเทียบความแตกต่างการ
สื่อสารระหว่างภาษาไทยและภาษามือ
ไทย (สีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหว) 

 

 

- ประวัติภาษามือไทย 
 

- รูปแบบภาษามือที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และภาษามือแบบ
ต่าง ๆ 
 

- ความแตกต่างของการสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปซึ่งใช้ภาษาพูดกับ
คนหูหนวกซ่ึงใช้ภาษามือ 

 

ม.๒ 
 

๑. ใช้วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหู
หนวกในการสื่อสารกับเพ่ือน  บุคคล
ทั่วไป 
 

๒. อธิบายวิธีเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของตน 
และบอกความแตกต่างของสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการสื่อสารระหว่างเพ่ือน และ
บุคคลอื่น 
 

๓. อธิบายประวัติของภาษามือไทย 
 

๔. ระบุความแตกต่างและการ
เปลี่ยนแปลงของภาษามือไทย 
 

๕. เปรียบเทียบความแตกต่างการ
สื่อสารระหว่างภาษาไทยและภาษามือ
ไทย (สีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหว) 

 

 

- วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในแต่ละท้องถิ่น  ทั่วไป 
 เทคนิคการรับ-ส่งสารของคนหูหนวก 
 
 
 

- การใช้ประสาทสัมผัส  การใช้เครื่องช่วยต่าง ๆ ในการเรียนรู้  
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการสื่อสารของคนหูหนวก 
 
 

- ประวัติภาษามือไทย 
 

- รปูแบบภาษามือที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และภาษามือแบบ
ต่าง ๆ 
 

- ความแตกต่างของการสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปซึ่งใช้ภาษาพูดกับ
คนหูหนวกซ่ึงใช้ภาษามือ 

 

ม.๓ 
 

๑. ใช้วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหู
หนวกในการสื่อสารกับเพ่ือน  บุคคล
ทั่วไป 
 

๒. อธิบายวิธีเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของตน 
และบอกความแตกต่างของสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการสื่อสารระหว่างเพ่ือน และ
บุคคลอื่น 
 

๓. อธิบายประวัติของภาษามือไทย 

 

- วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในแต่ละท้องถิ่นและทั่วไป 
 เทคนิคการรับ-ส่งสารของคนหูหนวก 
 
 
 

- การใช้ประสาทสัมผัส  การใช้เครื่องช่วยต่าง ๆ ในการเรียนรู้  
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการสื่อสารของคนหูหนวก 
 
 

- ประวัติภาษามือไทย 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๔๐ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
 

ม.๓ 
(ต่อ) 

 

๔. ระบุความแตกต่างและการ
เปลี่ยนแปลงของภาษามือไทย 

 

๕. เปรียบเทียบความแตกต่างการ
สื่อสารระหว่างภาษาไทยและภาษามือ
ไทย (สีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหว) 

 

 

- รูปแบบภาษามือที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และภาษามือแบบ
ต่าง ๆ 
 

- ความแตกต่างของการสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปซึ่งใช้ภาษาพูดกับ
คนหูหนวกซ่ึงใช้ภาษามือ 

 

ม.๔-๖ 
 

๑. ใช้วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหู
หนวกในการสื่อสารกับเพ่ือน บุคคล
ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
 

๒. อธิบายวิธีเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของตน 
และบอกความแตกต่างของสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการสื่อสารระหว่างเพ่ือน และ
บุคคลอื่น 
 

๓. อธิบายประวัติของภาษามือไทย 
 

๔. ระบุความแตกต่างและการ
เปลี่ยนแปลงของภาษามือไทย 
 

๕.เปรียบเทียบความแตกต่างการสื่อสาร
ระหว่างภาษาไทย และภาษามือไทย       
(สีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหว) 
 

๖. อธิบายผลงานของบุคคลส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการสื่อสารและ
การเรียนรู้ของคนหูหนวก 
 
 
 
 
 

๗. น าเสนอรูปแบบการสื่อสารที่ใช้ใน
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการสื่อสารใน
ปัจจุบัน 
 

 

- วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในแต่ละท้องถิ่นและทั่วไป 
 เทคนิคการรับ-ส่งสารของคนหูหนวก 
 
 

- การใช้ประสาทสัมผัส  การใช้เครื่องช่วยต่าง ๆ ในการเรียนรู้  
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และการสื่อสาร 
สัญลักษณ์ต่าง ๆที่คนหูหนวกใช้ในการสื่อสาร 
 
 

- ประวัติภาษามือไทย 
 

- รูปแบบภาษามือที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และภาษามือแบบ
ต่าง ๆ 
 

- ความแตกต่างของการสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปซึ่งใช้ภาษาพูดกับ
คนหูหนวกซ่ึงใช้ภาษามือ 
 
 
 

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  หม่อมหลวง
ปิ่น  มาลากุล  คุณหญิงกมลา  ไกรฤกษ์  คุณม่านฟูา  สุวรรณรัต  
นางผดาชไม  รัศมิทัต  นายวิเชียร  อนันต์มหพงศ์  นายอัศวิน  
วรรณวินเวศร์  นายส าเนียร  สามแก้ว  นางมลิวัลย์  ธรรมแสง      
นายประสิทธิ์  ต่อประดิษฐ์  ฯลฯ 
 

- รูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีส าหรับคนทั่วไปและ        
คนหูหนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๔๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาภาษามือไทย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   รหัสวิชา ม๑๑๑๐๑ 

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์   รวม ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 

  ศึกษาเรียนรู้พยัญชนะ  ค า  ภาษามือพ้ืนฐาน  ค าศัพท์พ้ืนฐาน และความหมายของค าใน
หมวดร่างกาย  ครอบครัว  การทักทาย  สัตว์  ผลไม้  เครื่องแต่งกาย  ยานพาหนะ  อุปกรณ์การเรียน  สี 
รูปทรง  จ านวนนับ  วัน  เดือน  ปี  ค าสั่งง่าย ๆ  เครื่องหมาย  สัญลักษณ์ในชีวิตประจ าวัน  เรื่องสั้น         
การสื่อสารด้วยภาษามือ  การสะกดนิ้วมือ  การเขียนพยัญชนะตามการสะกดนิ้วมือ ก-ฮ  ใช้ค าสุภาพในการ
เขียนค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  ค าสุภาพทั่วไป 

เรียนรู้การเคลื่อนไหวท่ามือแบบต่าง ๆ  ได้แก่  การเคลื่อนไหวท่ามือแบบลูกศรธรรมดา   
การเคลื่อนไหวท่ามือแบบทิศทางและระยะทางของการเคลื่อนไหว  การเคลื่อนไหวภาษามือแบบไปในทาง
เดียวหลาย ๆ ครั้ง  การเคลื่อนไหวท่ามือแบบการเคลื่อนที่ ไปสองทิศทางที่มีการสั่น (สั้นและเร็วมาก)        
การเคลื่อนไหวท่ามือที่มีการปิดเข้าเล็กมากนิ้วทุกนิ้วเกือบจะรวมเข้าด้วยกัน  การกระพริบ 

ศึกษาวัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในการสื่อสารกับเพ่ือน  บุคคลทั่วไปในท้องถิ่น  
การรับและส่งสารของคนหูหนวก   
  โดยใช้ทักษะการฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การคิด  การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และการใช้ภาษามือในการสื่อสาร  การเล่าเรื่อง  เพ่ือให้สามารถใช้ภาษามือเป็นเครื่องมือ
ในการบอกความหมาย  ตอบค าถาม  เล่าเรื่อง  แสดงความรู้สึก  แสดงความคิดเห็น  และมีมารยาทในการใช้
ภาษามือที่ถูกต้อง 
 
 รหัสตัวช้ีวัด 
ม ๑.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕  ป.๑/๖ 
ม ๒.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓      
ม ๓.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕ 
ม ๔.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  
ม ๕.๑  ป.๑/๑ 
 
 
 
 
 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๔๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาภาษามือไทย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒   รหัสวิชา ม๑๒๑๐๑ 

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์   รวม ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 

 ศึกษาเรียนรู้พยัญชนะ  ค า  ภาษามือพ้ืนฐาน  ค าศัพท์พ้ืนฐาน  และความหมายของค าหมวด
ร่างกาย  ครอบครัว  การทักทาย  สัตว์  ผลไม้  เครื่องแต่งกาย  อาชีพ  เครื่องใช้ส่วนตัว  ยานพาหนะ 
อุปกรณ์การเรียน  สี  รูปทรง  จ านวนนับ  วัน  เดือน  ปี  ค าสั่งง่าย ๆ  ตัวเลข  เครื่องหมาย  สัญลักษณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน  เรื่องสั้น  การสื่อสารด้วยภาษามือ  การสะกดนิ้วมือ  การเขียนพยัญชนะตามการสะกดนิ้วมือ  
ก-ฮ  ใช้ค าสุภาพในการเขียนค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ค าสุภาพทั่วไป 

เรียนรู้การเคลื่อนไหวท่ามือแบบต่าง ๆ  ได้แก่  การเคลื่อนไหวท่ามือแบบลูกศรธรรมดา   
การเคลื่อนไหวท่ามือแบบรวดเร็ว  การเคลื่อนไหวท่ามือแบบทิศทางและระยะทางของการเคลื่อนไหว         
การเคลื่อนไหวภาษามือแบบไปในทางเดียวหลาย ๆ ครั้ง  การเคลื่อนไหวท่ามือที่ไป-กลับหลาย ๆ ครั้ง         
การเคลื่อนไหวท่ามือแบบการเคลื่อนที่ไปสองทิศทางที่มีการสั่น (สั้นและเร็วมาก)  การแตะเบา ๆ หลายครั้ง  
การเคลื่อนไหวท่ามือที่มีการปิดเข้าเล็กมากนิ้วทุกนิ้วเกือบจะรวมเข้าด้วยกัน    การกระพริบ  ปลายนิ้วคลายออก
จากใต้นิ้วหัวแม่มือ  การกระดิกนิ้วในลักษณะท่าเล่นเปียโน  การพิมพ์ดีด   

ศึกษาวัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในการสื่อสารกับเพ่ือน  บุคคลทั่วไปในท้องถิ่น  
การรับและส่งสารของคนหูหนวก   
  โดยใช้ทักษะการฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การคิด  การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  และการใช้ภาษามือในการสื่อสาร  การเล่าเรื่อง  เพ่ือให้สามารถใช้ภาษามือเป็นเครื่องมือ
ในการบอกความหมาย  ตอบค าถาม  เล่าเรื่อง  แสดงความรู้สึก  แสดงความคิดเห็น  และมีมารยาทในการใช้
ภาษามือที่ถูกต้อง 
 
 รหัสตัวช้ีวัด 
ม ๑.๑  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕  ป.๒/๖ 
ม ๒.๑  ป.๒/๑  ป.๑/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔      
ม ๓.๑  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  ป.๒/๕  ป.๒/๖  ป.๒/๗ 
ม ๔.๑  ป.๒/๑  ป.๒/๒  ป.๒/๓  ป.๒/๔  
ม ๕.๑  ป.๒/๑ 
 
 
 
 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๔๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาภาษามือไทย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓   รหัสวิชา ม๑๓๑๐๑ 

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์   รวม ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 

  ศึกษาเรียนรู้ค า  ภาพ  เรื่องสั้น  ความหมายของค าศัพท์หมวดร่างกาย  ครอบครัว         
การทักทาย  สัตว์  ผลไม้  เครื่องแต่งกาย  อาชีพ  เครื่องใช้ส่วนตัว  ยานพาหนะ  อุปกรณ์การเรียน  สี  
รูปทรง  จ านวนนับ  วัน  เดือน  ปี  กีฬา  อาหาร  พืชผักสวนครัว  ดอกไม้  สถานบริการในชุมชน  วันส าคัญ
บุคคลส าคัญ  เครื่องหมาย  สัญลักษณ์ในชีวิตประจ าวัน  การตั้งค าถามและตอบค าถามด้วยภาษามือ  เล่าเรื่อง
และล าดับเหตุการณ์  และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า  การสะกดนิ้วมือ  การเขียนพยัญชนะตามการ
สะกดนิ้วมือ ก–ฮ,  A–Z  ใช้ค าสุภาพในการเขียนค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ค าสุภาพทั่วไป 

เรียนรู้การเคลื่อนไหวท่ามือแบบต่าง ๆ   ได้แก่  การเคลื่อนไหวท่ามือแบบลูกศรธรรมดา  
การเคลื่อนไหวท่ามือแบบรวดเร็ว  การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยก้าวสั้น  ๆ  การเคลื่อนไหวท่า
มือแบบทิศทางและระยะทางของการเคลื่อนไหว  การเคลื่อนไหวภาษามือแบบไปในทางเดี ยวหลาย ๆ ครั้ง  
การเคลื่อนไหวท่ามือที่ไป-กลับหลาย ๆ ครั้ง  การที่มือทั้งสองเคลื่อนที่สลับกันในทิศทางเดียวกัน (ซ้ายครั้ง  
ขวาครั้ง)  การหมุนข้อมือหรือส่วนของแขนระหว่างข้อศอกกับมือเป็นวงกลมหลายครั้ง (เป็นรูปใกล้เคียงวงกลม
ซึ่งง่ายที่สุดส าหรับที่กล้ามเนื้อจะสร้างขึ้นมาได้)  การเคลื่อนไหวท่ามือแบบการเคลื่อนที่ไปสองทิศทางที่มีการ
สั่น (สั้นและเร็วมาก)  การแตะเบา ๆ หลายครั้ง  การหมุนปลายแขน (การหมุนครั้งเดียว  การหมุนไปมา  การ
หมุนแบบสั่นไปมา)  การเคลื่อนไหวท่ามือที่มีการปิดเข้าเล็กมากนิ้วทุกนิ้วเกือบจะรวมเข้าด้วยกัน  การกระพริบ  
ปลายนิ้วคลายออกจากใต้นิ้วหัวแม่มือ  การกระดิกนิ้วในลักษณะท่าเล่นเปียโน  การพิมพ์ดีด  สัญลักษณ์ที่
แสดงถึงสิ่งที่มีลักษณะละเอียดหรือเป็นผงโดยให้นิ้วมือทั้งสี่ถูกับนิ้วหัวแม่มือหลาย ๆ ครั้ง  การเคลื่อนไหวที่
เริ่มจากท่ากางนิ้วแล้วจบลงโดยการขยุ้มปลายนิ้วทั้งหมดเข้าหากัน  และการใช้นิ้วหัวแม่มือสัมผัสนิ้วอ่ืนครั้ง
หนึ่งโดยเริ่มจากนิ้วก้อยจนถึงนิ้วชี้   

ศึกษาวัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในการสื่อสารกับเพ่ือน  บุคคลทั่วไปในท้องถิ่น  
การรับและส่งสารของคนหูหนวก   
  โดยใช้ทักษะการฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การคิด  การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  และการใช้ภาษามือในการสื่อสาร  การเล่าเรื่อง  เพ่ือให้สามารถใช้ภาษามือเป็นเครื่องมือ
ในการบอกความหมาย  ตอบค าถาม  เล่าเรื่อง  แสดงความรู้สึก  แสดงความคิดเห็น  และมีมารยาทในการใช้
ภาษามือที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๔๔ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ม ๑.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖ 
ม ๒.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔ 
ม ๓.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔  ป.๓/๕  ป.๓/๖ 
ม ๔.๑  ป.๓/๑  ป.๓/๒  ป.๓/๓  ป.๓/๔ 
ม ๕.๑  ป.๓/๑   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๔๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาภาษามือไทย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔   รหัสวิชา ม๑๔๑๐๑ 

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์   รวม ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 

  ศึกษาเรียนรู้ค า  ภาพในชีวิตประจ าวัน  วัฒนธรรมท้องถิ่น  ข้อความ  ประโยค  โดย
ถ่ายทอดเป็นภาษามือ  สะกดค าภาษามือไทย  บอกความหมายของข้อความ  ประโยค  เรื่องสั้น  ส านวน    
ค าพังเพย  ค าแสลง  สะกดค าภาษามือไทย  ตอบค าถามจากผังภาพ  ค าราชาศัพท์  ค าพ้องรูป  ประเทศเพ่ือนบ้าน  
สัญลักษณ์ในแผนที่  อาชีพ  สถานที่ส าคัญในชุมชน  ประเพณีและพิธีกรรมของท้องถิ่น  จังหวัด และชาติ   
เล่าเรื่องและล าดับเหตุการณ์   นิทานพ้ืนบ้าน  นิทานชาดก  ข่าว  เหตุการณ์ประจ าวัน  การโฆษณา          
สื่ออิเลคทรอนิกส์  และปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน าด้วยภาษามือ  สรุปความรู้จากผังภาพเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและมีมารยาทในการใช้ภาษามือที่ถูกต้อง 

 การสะกดนิ้วมือ  การเขียนพยัญชนะตามการสะกดนิ้วมือ  ก-ฮ, A-Z  เขียนค าศัพท์หมวด
ร่างกาย  ครอบครัว  การทักทาย  สัตว์  ผลไม้  เครื่องแต่งกาย  ยานพาหนะ อุปกรณ์การเรียน สี รูปทรง  
จ านวนนับ  วัน  เดือน  ปี  เวลา  (เช้า  กลางวัน  เย็น) ใช้ค าสุภาพในการเขียนค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ค า
สุภาพทั่วไป 

ใช้การเคลื่อนไหวท่ามือแบบต่าง ๆ  ได้แก่  การเคลื่อนไหวท่ามือแบบลูกศรธรรมดา        
การเคลื่อนไหวท่ามือแบบทิศทางและระยะทางของการเคลื่อนไหว  การเคลื่อนไหวภาษามือแบบไปในทาง
เดียวหลาย ๆ ครั้ง  การเคลื่อนไหวท่ามือแบบการเคลื่อนที่ไปสองทิศทางที่มีการสั่น (สั้นและเร็วมาก)              
การเคลื่อนไหวท่ามือที่มีการปิดเข้าเล็กมากนิ้วทุกนิ้วเกือบจะรวมเข้าด้วยกัน  การกระพริบ   พัฒนาทักษะ
ภาษามือ 

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในแต่ละท้องถิ่นและทั่วไป  การรับ-ส่ง
สารของคนหูหนวก  การสื่อสารผ่านกล้องและโปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็นบริการทั่วไป 

โดยใช้ทักษะการฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การคิด  การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  และการใช้ภาษามือในการสื่อสาร  การเล่าเรื่อง  การรายงาน  เพ่ือให้สามารถใช้ภาษามือ
เป็นเครื่องมือในการบอกความหมาย  ตอบค าถาม  เล่าเรื่อง  แสดงความรู้สึก  แสดงความคิดเห็น  และมี
มารยาทในการใช้ภาษามือที่ถูกต้อง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ม ๑.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖ 
ม ๒.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔   
ม ๓.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖ 
ม ๔.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔ 
ม ๕.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓ 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๔๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาภาษามือไทย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   รหัสวิชา ม๑๕๑๐๑ 

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์   รวม ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 

  ศึกษาเรียนรู้ค า  ภาพในชีวิตประจ าวัน  วัฒนธรรมท้องถิ่น  ข้อความ  ประโยค  สารคดี  
นิทาน  บทเรียน  สะกดค าภาษามือไทย  ความหมายของข้อความ  ประโยค  เรื่องสั้น  ส านวน  ค าพังเพย       
ค าแสลง  สะกดค าภาษามือไทย  ตอบค าถามด้วยภาษามือจากผังภาพ  ค าราชาศัพท์  ค าทับศัพท์  ค าพ้องรูป 
ประเทศเพ่ือนบ้าน  สัญลักษณ์ในแผนที่  อาชีพ  สถานที่ส าคัญในชุมชน  ฤดูกาล  สุขภาพ  โรคภัยอันตราย 
การเจ็บปุวย  ประเพณีและพิธีกรรมของท้องถิ่น  จังหวัด  และชาติ  บุคคลส าคัญของชาติ  เทคโนโลยีการ
สื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เล่าเรื่องและล าดับเหตุการณ์  นิทานพ้ืนบ้าน  นิทานชาดก  ข่าว  เหตุการณ์
ประจ าวัน  และปฏิบัติตามค าสั่ง หรือข้อแนะน า ด้วยภาษามือ สรุปความรู้จากผังภาพเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและมีมารยาทในการใช้ภาษามือที่ถูกต้อง 

การสะกดนิ้วมือ  การเขียนพยัญชนะตามการสะกดนิ้วมือ ก-ฮ  A-Z  สระ และวรรณยุกต์  
เขียนค าศัพท์หมวดร่างกาย  ครอบครัว  การทักทาย  สัตว์  ผลไม้  เครื่องแต่งกาย  ยานพาหนะ อุปกรณ์การ
เรียน  สี  รูปทรง  จ านวนนับ  วัน  เดือน  ปี  เวลา  (เช้า  กลางวัน  เย็น)  ใช้ค าสุภาพในการเขียนค าที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ค าสุภาพทั่วไป  เขียนล าดับเหตุการณ์และการแสดงความคิดเห็น  นิทานพ้ืนบ้าน  ชาดก  ข่าว 
เหตุการณ์ประจ าวัน  สรุปเรื่องโดยการใช้ผังภาพ 

ใช้การเคลื่อนไหวท่ามือแบบต่าง ๆ  ได้แก่  การเคลื่อนไหวท่ามือแบบลูกศรธรรมดา       
การเคลื่อนไหวท่ามือแบบรวดเร็ว  การเคลื่อนไหวท่ามือแบบทิศทางและระยะทางของการเคลื่อนไหว        
การเคลื่อนไหวภาษามือแบบไปในทางเดียวหลาย ๆ ครั้ง  การเคลื่อนไหวท่ามือที่ไป-กลับหลาย ๆ ครั้ง       
การเคลื่อนไหวท่ามือแบบการเคลื่อนที่ไปสองทิศทางที่มีการสั่น (สั้นและเร็วมาก)  การแตะเบา  ๆ หลายครั้ง  
การเคลื่อนไหวท่ามือที่มีการปิดเข้าเล็กมากนิ้วทุกนิ้วเกือบจะรวมเข้าด้วยกัน   การกระพริบ  ปลายนิ้วคลายออก
จากใตน้ิ้วหัวแม่มือ  การกระดิกนิ้วในลักษณะท่าเล่นเปียโน  การพิมพ์ดีด  พัฒนาทักษะภาษามือ 

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในแต่ละท้องถิ่นและในภูมิภาคอ่ืน  การ
รับส่งสารของคนหูหนวก  การใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในการเรียนรู้  การใช้เครื่องช่วยหรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้  รวมทั้งการสื่อสารผ่านกล้องและโปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็นบริการทั่วไป 

โดยใช้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน  การคิด  การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
ต่าง ๆ  และการใช้ภาษามือในการสื่อสาร  การเล่าเรื่อง  การรายงาน  การวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ  เพ่ือให้
สามารถใช้ภาษามือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  บอกความหมาย  ตอบค าถาม  เล่าเรื่อง  แสดงความรู้สึก  
แสดงความคิดเห็น  และมีมารยาทในการใช้ภาษามือที่ถูกต้อง 
 
 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๔๗ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
ม ๑.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖ 
ม ๒.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  ป.๕/๖ 
ม ๓.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔  ป.๕/๕  
ม ๔.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  ป.๕/๔     
ม ๕.๑  ป.๕/๑  ป.๕/๒  ป.๕/๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๔๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาภาษามือไทย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖   รหัสวิชา ม๑๖๑๐๑ 

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์   รวม ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 

ศึกษาเรียนรู้ค า  ภาพ  ประโยค  เรื่องสั้น  ข้อความ  สารคดี  วัฒนธรรมท้องถิ่น  นิทาน 
บทเรียน  สะกดค าภาษามือไทย  บอกความหมายของข้อความ  ประโยค  เรื่องสั้น  ส านวน  ค าพังเพย      
ค าแสลง  สะกดค าภาษามือไทย  ตอบค าถามด้วยภาษามือจากผังภาพ  ค าราชาศัพท์  ค าศัพท์ที่ใช้ทับศัพท์ 
ค าพ้องรูป  ประเทศเพ่ือนบ้าน  สัญลักษณ์ในแผนที่  อาชีพ  สถานที่ส าคัญในชุมชน  ฤดูกาล  สุขภาพ  โรคภัย 
การเจ็บปุวย  ประเพณีและพิธีกรรมของท้องถิ่น  จังหวัด  และชาติ  บุคคลส าคัญของชาติ  เทคโนโลยีการ
สื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทวีป  เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์  หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานทางเศรษฐกิจ  การเมือง  กฎหมาย  เล่าเรื่องและล าดับเหตุการณ์  นิทานพ้ืนบ้าน  นิทานชาดก 
การ์ตูนสร้างสรรค์  ข่าว  เหตุการณ์ประจ าวัน  วิเคราะห์เรื่องที่อ่านจากผังภาพด้วยภาษามือ  สรุปความรู้ 
ข้อคิด  คติสอนใจ  เพ่ือน าไปตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และมีมารยาทในการใช้ภาษามือที่ถูกต้อง 

เขียนพยัญชนะตามการสะกดนิ้วมือ ก-ฮ  A-Z  สระ และวรรณยุกต์  เขียนข้อความ  
ประโยค  เรื่องสั้น  สารคดี  นิทาน  บทเรียนในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  เขียนและสรุปความรู้เพ่ือน าไปใช้ใน
การตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน 

ใช้การเคลื่อนไหวท่ามือแบบต่าง ๆ  ได้แก่  การเคลื่อนไหวท่ามือแบบลูกศรธรรมดา       
การเคลื่อนไหวท่ามือแบบรวดเร็ว  การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยก้าวสั้น ๆ  การเคลื่อนไหวท่า
มือแบบทิศทางและระยะทางของการเคลื่อนไหว  การเคลื่อนไหวภาษามือแบบไปในทางเดียวหลาย  ๆ ครั้ง  
การเคลื่อนไหวท่ามือที่ไป-กลับหลาย ๆ ครั้ง  การที่มือทั้งสองเคลื่อนที่สลับกันในทิศทางเดียวกัน (ซ้ายครั้ง 
ขวาครั้ง)  การหมุนข้อมือหรือส่วนของแขนระหว่างข้อศอกกับมือเป็นวงกลมหลายครั้ง (เป็นรูปใกล้เคียงวงกลม
ซึ่งง่ายที่สุดส าหรับที่กล้ามเนื้อจะสร้างขึ้นมาได้)  การเคลื่อนไหวท่ามือแบบการเคลื่อนที่ไปสองทิศทางที่มีการ
สั่น (สั้นและเร็วมาก)  การแตะเบา ๆ หลายครั้ง  การหมุนปลายแขน (การหมุนครั้งเดียว  การหมุนไปมา   
การหมุนแบบสั่นไปมา)  การเคลื่อนไหวท่ามือที่มีการปิดเข้าเล็กมากนิ้วทุกนิ้วเกือบจะรวมเข้า ด้วยกัน             
การกระพริบ  ปลายนิ้วคลายออกจากใต้นิ้วหัวแม่มือ  การกระดิกนิ้วในลักษณะท่าเล่นเปียโน  การพิมพ์ดีด  
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงสิ่ งที่มีลักษณะละเอียดหรือเป็นผงโดยให้นิ้วมือทั้งสี่ถูกับนิ้วหัวแม่มือหลาย  ๆ ครั้ง       
การเคลื่อนไหวที่เริ่มจากท่ากางนิ้วแล้วจบลงโดยการขยุ้มปลายนิ้วทั้งหมดเข้าหากัน และการใช้นิ้วหัวแม่มือ
สัมผัสนิ้วอ่ืนครั้งหนึ่งโดยเริ่มจากนิ้วก้อยจนถึงนิ้วชี้  พัฒนาทักษะภาษามือ 

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในแต่ละท้องถิ่นและในภูมิภาคอ่ืน  การ
รับ-ส่งสารของคนหูหนวก  การใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในการเรียนรู้  การใช้เครื่องช่วยหรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้  รวมทั้งการสื่อสารผ่านกล้องและโปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็นบริการทั่วไป 

โดยใช้ทักษะการฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การคิด  การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  และการใช้ภาษามือในการสื่อสาร  การเล่าเรื่อง  การรายงาน  การวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ   



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๔๙ 
 

เพ่ือให้สามารถใช้ภาษามือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  บอกความหมาย  ตอบค าถาม  เล่าเรื่อง  แสดง
ความรู้สึก  แสดงความคิดเห็น  และมีมารยาทในการใช้ภาษามือที่ถูกต้อง 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ม ๑.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕  ป.๖/๖ 
ม ๒.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕ 
ม ๓.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔  ป.๖/๕   
ม ๔.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  ป.๖/๔ 
ม ๕.๑  ป.๖/๑  ป.๖/๒  ป.๖/๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๕๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาภาษามือไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

รหัสวิชา ม๒๑๑๐๑ และ ม๒๑๑๐๒ 
เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน   รวมทั้งสิ้น ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 
  ศึกษาเรียนรู้บทความ  เรื่องราว (ที่มีจ านวน ๑๐๐ ค าขึ้นไป)  ระบุความส าคัญของเรื่อง  
ตอบค าถามได้ตามประเด็น  เล่าเรื่องราวเรียงตามล าดับเหตุการณ์  อธิบายความหมายค าศัพท์  แสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเท็จจริง  รวมถึงบอกประโยชน์หรือข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  โดยใช้ภาษามือไทยสื่อสารได้
ถูกต้องตามกาลเทศะ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

เขียนพยัญชนะตามการสะกดนิ้วมือ ก-ฮ  A-Z  สระ และวรรณยุกต์  เขียนจับใจความส าคัญ
จากบทความและเรื่องที่อ่าน  เขียนแผนภาพแยกแยะจ าแนกประโยชน์  ความส าคัญ  ผลกระทบที่ได้รับจาก
การอ่านเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

เรียนรู้หลักการใช้ภาษามือและหลักการใช้ภาษาไทย  ความแตกต่างของประโยคภาษามือ
และประโยคภาษาไทย  รูปแบบของภาษามือ  โครงสร้างของภาษามือ และระดับของการใช้ภาษามือในการ
พัฒนาทักษะทางภาษาและการถ่ายทอดความรู้ความคิด 

เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติภาษามือไทย  วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวกในแต่ละท้องถิ่น
และในภูมิภาคอ่ืน  การรับ-ส่งสารของคนหูหนวก  การใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในการเรียนรู้ของคนหูหนวก  
รูปแบบภาษามือที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและภาษามือแบบต่าง ๆ  การใช้เครื่องช่วยหรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้  รวมทั้งการสื่อสารผ่านกล้องและโปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็นบริการทั่วไป 

โดยใช้ทักษะการฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การคิด  การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  และการใช้ภาษามือในการสื่อสาร  การเล่าเรื่อง  การรายงาน  การวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ   
โดยใช้แผนผังความคิด  แผนภาพ  เพ่ือให้สามารถใช้ภาษามือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   ตั้งค าถาม        
ตอบค าถาม  เล่าเรื่อง  แสดงความรู้สึก  แสดงความคิดเห็น และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล  และมี
มารยาทในการใช้ภาษามือที่ถูกต้อง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ม ๑.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗ 
ม ๒.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖ 
ม ๓.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖   
ม ๔.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓ 
ม ๕.๑  ม.๑/๑  ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  

 
 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๕๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาภาษามือไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

รหัสวิชา ม๒๒๑๐๑ และ ม๒๒๑๐๒ 
เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน   รวมทั้งสิ้น ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 
  ศึกษาเรียนรู้บทความ  นิทาน (ที่มีจ าวนวน ๑๕๐ ค าขึ้นไป)  ระบุความส าคัญ  ตอบค าถาม
ได้ตรงตามประเด็น  แสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล  เล่าเรื่องราวเรียงล าดับเหตุการณ์  โดยสั่ง
เป็นภาษามือได้เหมาะสมกับภาพ  บุคคล  สถานที ่ เวลา  เขียนพยัญชนะจากการสะกดนิ้วมือ ก-ฮ  A-Z  สระ  
และวรรณยุกต์  เขียนแผนผังความคิดจ าแนกประโยชน์หรือแนวคิด  และจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
การอ่านข่าว  เหตุการณ์ส าคัญ  สารคดี  ต านาน  หรือบทเรียน  เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิต  เขียน 
จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน 

ศึกษาท่ามือต่าง ๆ  การวางต าแหน่งของมือ  การเคลื่อนไหวของมือ  ทิศทางของฝุามือ   
การเล่านิทานภาษามือ  จินตลีลาภาษามือ  เพลงภาษามือ  บทสวดมนต์  พิธีกรรมทางศาสนา  ประเพณีไทย
และท้องถิ่น  ภาษามือที่ใช้กับบุคคลทั่วไปที่เก่ียวข้องในการด ารงชีวิต  ระดับของภาษามือ  และการใช้ภาษามือ
กับบุคคลที่มีสถานะต่างกัน  เพ่ือพัฒนาทักษะภาษามือในการสื่อสารได้คล่องแคล่วตามจุดประสงค์ของ
กิจกรรม 

เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติภาษามือไทย  วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวก  การรับ -ส่งสาร
ของคนหูหนวก  การใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในการเรียนรู้ของคนหูหนวก  ความแตกต่างของการสื่อสารของ
คนทั่วไปและคนหูหนวก  รูปแบบภาษามือที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและภาษามือแบบต่าง ๆ  การใช้
เครื่องช่วยหรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  รวมทั้งการสื่อสารผ่านกล้องและโปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็น
บริการทั่วไป 

โดยใช้ทักษะการฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การคิด  การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  และการใช้ภาษามือในการสื่อสาร  การเล่าเรื่อง  การรายงาน  การวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ   
โดยใช้แผนผังความคิด  แผนภาพ  เพ่ือให้สามารถใช้ภาษามือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   ตั้งค าถาม        
ตอบค าถาม  เล่าเรื่อง  แสดงความรู้สึก  แสดงความคิดเห็น  และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล         
และมีมารยาทในการใช้ภาษามือที่ถูกต้อง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ม ๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  
ม ๒.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖  
ม ๓.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕  ม.๒/๖ 
ม ๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
ม ๕.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕ 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๕๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาภาษามือไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

รหัสวิชา ม๒๓๑๐๑ และ ม๒๓๑๐๒ 
เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน   รวมทั้งสิ้น ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 
  ศึกษาบทความ  ข่าว  เหตุการณ์ส าคัญ  บันเทิงคดี  สารคดี  ต านานประวัติศาสตร์        
งานเขียนสร้างสรรค์  การ์ตูน  เรื่อง (ที่มีจ านวนค า ๒๐๐ ค าขึ้นไป)  สามารถบอกความหมาย  สรุปใจความ
ส าคัญในรูปแผนผังต่าง ๆ  เช่น  แผนผังแบบก้างปลา  แผนผังวงกลม  แผนผังนาฬิกา  แผนผังแบบมายแม็บ 
แผนผังเปรียบเทียบได้  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  แสดงความคิดเห็น  โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้  รวมทั้ง
การใช้ภาษามือไทยได้เหมาะกับบุคคล  โอกาส  สถานที ่ และเวลา 

เขียนพยัญชนะจากการสะกดนิ้วมือ ก-ฮ  A-Z  สระ และวรรณยุกต์  เขียนตอบค าถามลงใน
ผังความคิดต่าง ๆ  ตามประเด็นค าถามที่ก าหนด  เขียนสรุปจากเนื้อหาบทเรียน  นิทาน  เรื่องที่อ่าน  เขียนเล่า
เรื่องจากบทความ  และเรือ่งราวจากท่าภาษามือ 

ใช้ภาษามือในการสื่อความหมาย  การสนทนา  ตามช่องทางต่าง ๆ  ศึกษาโครงสร้างภาษามือ  
ระดับของภาษามือที่เป็นทางการ  กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ  ค าที่ใช้ทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  ค าศัพท์
ทางวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือใช้ในการติดต่อกิจธุระ  การร่วมสนทนากับบุคคลทั่วไป  และในการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ  

เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติภาษามือไทย  วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวก  การรับ -ส่งสาร
ของคนหูหนวก  การใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในการเรียนรู้ของคนหูหนวก  ความแตกต่างของการสื่อสารของ
คนทั่วไปและคนหูหนวก  รูปแบบภาษามือที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและภาษามือแบบต่าง ๆ  การใช้
เครื่องช่วยหรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  รวมทั้งการสื่อสารผ่านกล้องและโปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็น
บริการทั่วไป 

โดยใช้การบูรณาการทักษะการฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การคิด  การฝึก
ปฏิบัติในสถานการณต์่าง ๆ  และการใช้ภาษามือในการสื่อสาร  การเรียนรู้  การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ    
การแสดงความคิดเห็น  การวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ    

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ม ๑.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  ม.๓/๗  
ม ๒.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕ 
ม ๓.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕  ม.๓/๖  
ม ๔.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔ 
ม ๕.๑  ม.๓/๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓  ม.๓/๔  ม.๓/๕ 
 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๕๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาภาษามือไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

รหัสวิชา ม๓๑๑๐๑ และ ม๓๑๑๐๒ 
เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน   รวมทั้งสิ้น ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 
ศึกษาเรียนรู้บทความ  เรื่อง  ข่าว  เหตุการณ์ส าคัญ  บันเทิงคดี  ต านาน  ประวัติศาสตร์ 

วารสาร  สื่อสิ่งพิมพ์  ภาพที่ไม่สมบูรณ์  ภาพที่สะท้อนถึงค าพังเพย  สุภาษิต  ถ้อยค าที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งมี
ความหมายไม่ตรงกับข้อความที่เขียน  การใช้แผนภาพเปรียบเทียบ  การใช้ค าถามในการก าหนดข้อเท็จจริง  
ความรู้  การสร้างทางเลือกจากเรื่องที่อ่าน  การน าเสนอข้อคิดเห็น  ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภท
ต่าง ๆ และใช้แผนผังในการสร้างความคิด  กรอบแนวคิด  และสรุปเรื่องจากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และมีมารยาทในการใช้ภาษามือที่ถูกต้อง 

เขียนอัตชีวประวัติ  ประวัติครอบครัว  เรื่องสั้นปัจจุบัน  ข่าว  เหตุการณ์ส าคัญ  บันเทิงคดี  
เนื้อหาบทเรียน (๓๐๐ ค าขึ้นไป)  จากเรื่องเล่า  วารสาร  สื่อ  สิ่งพิมพ์  โดยใช้ค าถามสร้างโครงเรื่อง (ค าถาม
อะไร ท าไม เพราะอะไร) ลงในแบบฟอร์ม  และน าไปเรียบเรียงใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของการเขียนเรียงความ 
เขียนสรุปและขยายความจากเรื่องที่ก าหนด  ความรู้จากการอ่านสื่อ  สิ่งพิมพ์  สื่ออิเลคทรอนิกส์ 

ศึกษาธรรมชาติของภาษามือ  ลักษณะ  องค์ประกอบและโครงสร้างของภาษามือ  ประโยชน์
ของภาษามือ  การใช้ภาษามือกับบุคคล  สถานที่  โอกาส และเวลา  การใช้ภาษามือเฉพาะส าหรับบุคคลที่มี
สถานะต่างกัน  ศึกษาการใช้ภาษามือของล่ามในบริบทต่าง ๆ  จากสื่อโทรทัศน์  สื่อออนไลน์  หลักเกณฑ์การ
ใช้ภาษามือ  การใช้ภาษามือเพ่ือการติดต่อกิจธุระกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติภาษามือไทย  วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวก  บุคคลส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการสื่อสารของคนหูหนวก  รูปแบบภาษามือที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและ
ภาษามือแบบต่าง ๆ   การใช้เครื่องช่วยหรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารที่
ใช้เทคโนโลยีส าหรับคนทั่วไปและคนหูหนวก   

โดยการบูรณาการทักษะการฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การคิด  การฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ  และการใช้ภาษามือในการสื่อสาร  การเรียนรู้  การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ    
การแสดงความคิดเห็น  การวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ  และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
ม ๑.๑  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔  ม.๔-๖/๕  ม.๔-๖/๖  ม.๔-๖/๗  ม.๔-๖/๘  ม.๔-๖/๙  
ม ๒.๑  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔ 
ม ๓.๑  ม.๔-๖/๑ 
ม ๔.๑  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔  
ม ๕.๑  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔  ม.๔-๖/๕  ม.๔-๖/๖  ม.๔-๖/๗ 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๕๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาภาษามือไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

รหัสวิชา ม๓๒๑๐๑ และ ม๓๒๑๐๒ 
เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน   รวมทั้งสิ้น ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 
ศึกษาเรียนรู้บทความ  เรื่อง  ข่าว  เหตุการณ์ส าคัญ  บันเทิงคดี  ต านาน  ประวัติศาสตร์ 

วารสาร  สื่อสิ่งพิมพ์  ภาพที่ไม่สมบูรณ์  ภาพที่สะท้อนถึงค าพังเพย  สุภาษิต  ถ้อยค าที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งมี
ความหมายไม่ตรงกับข้อความที่เขียน  การใช้แผนภาพเปรียบเทียบ  การใช้ค าถามในการก าหนดข้อเท็จจริง  
ความรู้  การสร้างทางเลือกจากเรื่องที่อ่าน  การน าเสนอข้อคิดเห็น  ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภท
ต่าง ๆ และใช้แผนผังในการสร้างความคิด  กรอบแนวคิด  และสรุปเรื่องจากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และมีมารยาทในการใช้ภาษามือที่ถูกต้อง 

เขียนอัตชีวประวัติ  ประวัติครอบครัว  เรื่องสั้นปัจจุบัน  ข่าว  เหตุการณ์ส าคัญ  บันเทิงคดี  
เนื้อหาบทเรียน (๓๐๐ ค าขึ้นไป)  จากเรื่องเล่า  วารสาร  สื่อ  สิ่งพิมพ์  โดยใช้ค าถามสร้างโครงเรื่อง (ค าถาม
อะไร ท าไม เพราะอะไร) ลงในแบบฟอร์ม  และน าไปเรียบเรียงใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของการเขียนเรียงความ 
เขียนสรุปและขยายความจากเรื่องที่ก าหนด  ความรู้จากการอ่านสื่อ  สิ่งพิมพ์  สื่ออิเลคทรอนิกส์ 

ศึกษาธรรมชาติของภาษามือ  ลักษณะ  องค์ประกอบและโครงสร้างของภาษามือ  ประโยชน์
ของภาษามือ  การใช้ภาษามือกับบุคคล  สถานที่  โอกาส และเวลา  การใช้ภาษามือเฉพาะส าหรับบุคคลที่ มี
สถานะต่างกัน  ศึกษาการใช้ภาษามือของล่ามในบริบทต่าง ๆ  จากสื่อโทรทัศน์  สื่อออนไลน์  หลักเกณฑ์การ
ใช้ภาษามือ  การใช้ภาษามือเพ่ือการติดต่อกิจธุระกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติภาษามือไทย  วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวก  บุคคลส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการสื่อสารของคนหูหนวก  รูปแบบภาษามือที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและ
ภาษามือแบบต่าง ๆ   การใช้เครื่องช่วยหรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารที่
ใช้เทคโนโลยีส าหรับคนทั่วไปและคนหูหนวก   

โดยการบูรณาการทักษะการฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การคิด  การฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ  และการใช้ภาษามือในการสื่อสาร  การเรียนรู้  การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ    
การแสดงความคิดเห็น  การวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ  และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ม ๑.๑  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔  ม.๔-๖/๕  ม.๔-๖/๖  ม.๔-๖/๗  ม.๔-๖/๘  ม.๔-๖/๙  
ม ๒.๑  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔ 
ม ๓.๑  ม.๔-๖/๑ 
ม ๔.๑  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔  
ม ๕.๑  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔  ม.๔-๖/๕  ม.๔-๖/๖  ม.๔-๖/๗ 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๕๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาภาษามือไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

รหัสวิชา ม๓๓๑๐๑ และ ม๓๓๑๐๒ 
เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน   รวมทั้งสิ้น ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 
ศึกษาเรียนรู้บทความ  เรื่อง  ข่าว  เหตุการณ์ส าคัญ  บันเทิงคดี  ต านาน  ประวัติศาสตร์ 

วารสาร  สื่อสิ่งพิมพ์  ภาพที่ไม่สมบูรณ์  ภาพที่สะท้อนถึงค าพังเพย  สุภาษิต  ถ้อยค าที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งมี
ความหมายไม่ตรงกับข้อความที่เขียน  การใช้แผนภาพเปรียบเทียบ  การใช้ค าถามในการก าหนดข้อเท็จจริง  
ความรู้  การสร้างทางเลือกจากเรื่องที่อ่าน  การน าเสนอข้อคิดเห็น  ตอบค าถามจากการอ่านงานเขียนประเภท
ต่าง ๆ และใช้แผนผังในการสร้างความคิด  กรอบแนวคิด  และสรุปเรื่องจากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และมีมารยาทในการใช้ภาษามือที่ถูกต้อง 

เขียนอัตชีวประวัติ  ประวัติครอบครัว  เรื่องสั้นปัจจุบัน  ข่าว  เหตุการณ์ส าคัญ  บันเทิงคดี  
เนื้อหาบทเรียน (๓๐๐ ค าขึ้นไป)  จากเรื่องเล่า  วารสาร  สื่อ  สิ่งพิมพ์  โดยใช้ค าถามสร้างโครงเรื่อง (ค าถาม
อะไร ท าไม เพราะอะไร) ลงในแบบฟอร์ม  และน าไปเรียบเรียงใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของการเขียนเรียงความ 
เขียนสรุปและขยายความจากเรื่องที่ก าหนด  ความรู้จากการอ่านสื่อ  สิ่งพิมพ์  สื่ออิเลคทรอนิกส์ 

ศึกษาธรรมชาติของภาษามือ  ลักษณะ  องค์ประกอบและโครงสร้างของภาษามือ  ประโยชน์
ของภาษามือ  การใช้ภาษามือกับบุคคล  สถานที่  โอกาส และเวลา  การใช้ภาษามือเฉพาะส าหรับบุคคลที่มี
สถานะต่างกัน  ศึกษาการใช้ภาษามือของล่ามในบริบทต่าง ๆ  จากสื่อโทรทัศน์  สื่อออนไลน์  หลักเกณฑ์การ
ใช้ภาษามือ  การใช้ภาษามือเพ่ือการติดต่อกิจธุระกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติภาษามือไทย  วัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวก  บุคคลส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการสื่อสารของคนหูหนวก  รูปแบบภาษามือที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและ
ภาษามือแบบต่าง ๆ   การใช้เครื่องช่วยหรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารที่
ใช้เทคโนโลยีส าหรับคนทั่วไปและคนหูหนวก   

           โดยการบูรณาการทักษะการฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การคิด  การฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ  และการใช้ภาษามือในการสื่อสาร  การเรียนรู้  การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ    
การแสดงความคิดเห็น  การวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ  และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ม ๑.๑  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔  ม.๔-๖/๕  ม.๔-๖/๖  ม.๔-๖/๗  ม.๔-๖/๘  ม.๔-๖/๙  
ม ๒.๑  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔ 
ม ๓.๑  ม.๔-๖/๑ 
ม ๔.๑  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔  
ม ๕.๑  ม.๔-๖/๑  ม.๔-๖/๒  ม.๔-๖/๓  ม.๔-๖/๔  ม.๔-๖/๕  ม.๔-๖/๖  ม.๔-๖/๗ 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๕๖ 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 

ให้สถานศึกษาด าเนินตามแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 
เป็นการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติ  ทักษะการคิดที่ก าหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะ
น าไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ต่อไป  ภารกิจของสถานศึกษาในการ
ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค  โดยให้ความส าคัญของคะแนน
ระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค  เช่น  ๖๐ : ๔๐, ๗๐ : ๓๐, ๘๐ : ๒๐  เป็นต้น 

๒. ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน เช่น 
ระดับประถมศึกษาอาจก าหนดเป็นระดับผลการเรียน หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบ
ตัวเลข  ระบบตัวอักษร  ระบบร้อยละ หรือระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน  ส าหรับระดับมัธยมศึกษา
ก าหนดเป็นระดับผลการเรียน ๘ ระดับ และก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของผลการเรียน  เช่น  การประเมินที่ยังไม่
สมบูรณ์ (ร)  การไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบปลายภาค (มส)  เป็นต้น  นอกจากนี้สถานศึกษาอาจก าหนด
คุณลักษณะของความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นระดับคุณภาพเพ่ิมอีกก็ได้ 

๓. ก าหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริมระหว่างเรียน กรณีผู้เรียนมีผลการประเมินตัวชี้วัด/
มาตรฐานการเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๔. ก าหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม การสอบแก้ตัว กรณีผู้เรียนมีระดับผลการเรียน “๐” หรือ
มีระดับคุณภาพต่ ากว่าเกณฑ ์และแนวด าเนินการกรณีผู้เรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไข คือ “ร” หรือ “มส” 

๕. ก าหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน 
๖. ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 

กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 
 

สิ่งที่ผู้สอนต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้พิจารณาจากองค์ประกอบ  ๓ ด้าน คือ
ด้านพุทธิพิสัย  ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยทั้ง ๓ ด้าน มีลักษณะส าคัญที่สามารถน ามาอธิบาย
โดยสังเขปดังนี้ คือ 

๑. ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย หมายถึง ข้อมูล  สารสนเทศ  หลักฐาน
ต่าง ๆ ที่แสดงถึงความสามารถด้านสติปัญญา ๖ ด้าน คือ ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ 
การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ โดยพฤติกรรมที่สะท้อนว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ 
การบอกเล่า  อธิบายหรือเขียนแสดงความคิดรวบยอดโดยการตอบค าถาม  เขียนแผนภูมิ  แผนภาพ  น าเสนอ
แนวคิดข้ันตอนในการแก้ปัญหา  การจัดการ  การออกแบบประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ชิ้นงาน  เป็นต้น 

๒. ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศที่สะท้อน
ความสามารถด้านการเรียนรู้ ในการจัดการอารมณ์  ความรู้สึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม และเจตคติ 
โดยพฤติกรรมที่สะท้อนว่าผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย คือ ผู้เรียนมีการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคม  มีความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
และมีค่านิยมพ้ืนฐานที่ได้รับการปลูกฝัง  โดยแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ระบุ
ในหลักสูตร 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 

 

๕๗ 
 

๓. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย หมายถึง ข้อมูล  สารสนเทศที่แสดง
ถึงทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งเกิดจากการประสานงาน
ของสมองและกล้ามเนื้อท่ีใช้งานอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 

ผลการเรียนรู้ทั้ง ๓ ด้าน ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นผลการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน ซึ่งเป็นพัฒนาการที่ครูต้องแสวงหาหรือ
คิดค้นเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือใช้วัดและประเมินผลโดยค านึงถึงความสอดคล้องและเหมาะสม 
เพ่ือให้ได้ผลการวัดและประเมินที่มีคุณภาพ  สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครูได้อย่างแท้จริง  การประเมนิผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร ซึ่งเป็นภารกิจ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดจากหลักสูตรสถานศึกษา สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับ
คะแนนปลายปี/ปลายภาค  เกณฑ์ต่าง ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด  ตลอดจนต้องค านึงถึงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งสมรรถนะต่าง ๆ ที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเพ่ือน าไปบูรณาการสอดแทรกในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยค านึงถึง
ธรรมชาติของรายวิชา  รวมถึงจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒. จัดท าโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมิน 
    ๒.๑ วิเคราะห์ตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้แล้วจัดกลุ่มตัวชี้วัด  เนื่องจากการวิเคราะห์

ตัวชี้วัดจะช่วยผู้สอนในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและประเมินให้ครอบคลุมทุกด้านที่
ตัวชี้วัดก าหนด หากเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

    ๒.๒ ก าหนดหน่วยการเรียนรู้โดยเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ตัว/ชี้วัดที่สอดคล้องสัมพันธ์กันหรือ
ประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน ซึ่งอาจจัดเป็นหน่วยเฉพาะวิชา (Subject Unit) หรือหน่วยบูรณา
การ (Integrated Unit) แต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจน าการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์มาพัฒนาในหน่วยการเรียนรู้ด้วยก็ได้  ในขณะเดียวกันผู้สอนควรวางแผนการประเมินที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ด้วย  กรณีท่ีตัวชี้วัดใดปรากฏอยู่หลายหน่วยการเรียนรู้ ควรพัฒนาตัวชี้วัดนั้นในทุกหน่วยการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายก่อนบันทึกสรุปผล เพ่ือสามารถประเมินผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม 

    ๒.๓ ก าหนดสัดส่วนเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างรายวิชา  โดยค านึงถึง
ความส าคัญของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 

    ๒.๔ ก าหนดภาระงานหรือชิ้นงาน หรือกิจกรรมที่เป็นหลักฐานแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถที่
สะท้อนตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้  การก าหนดภาระงานหรือชิ้นงานอาจมีลักษณะดังนี้ 
                    ๒.๔.๑ บูรณาการหลายสาระการเรียนรู้และครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู้ หรือหลาย
ตัวชี้วัด 
                    ๒.๔.๒ สาระการเรียนรู้เดียวแต่ครอบคลุมหลายมาตรฐานการเรียนรู้ หรือหลายตัวชี้วัด 

    ๒.๕ ก าหนดเกณฑ์ส าหรับประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน/กิจกรรม โดยใช้เกณฑ์การประเมิน (Rubrics) 
หรือก าหนดเป็นร้อยละ หรือตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

    ๒.๖ ส าหรับตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้รับการประเมินโดยภาระงาน ให้เลือกวิธีการวัดและประเมินผลด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม 

๓. ชี้แจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์   วิธีการ  เครื่องมือ
ภาระงาน  เกณฑ ์ คะแนน  ตามแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ 



หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษามือ 
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๔. การจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น ๓ ระยะ ได้แก่ 
ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน  ประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน  และการประเมิน
ความส าเร็จหลังเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    ๔.๑ ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน  การประเมินวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือตรวจสอบความรู้ ทักษะและความพร้อมด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนโดยใช้
วิธีการที่เหมาะสม แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุง ซ่อมเสริม หรือเตรียมผู้เรียนทุกคนให้มีความพร้อมและมี
ความรู้พื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี 
แต่จะไม่น าผลการประเมินนี้ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
                     ๔.๑.๑ วิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่องที่จะเรียนรู้ 
                     ๔.๑.๒ เลือกวิธีการและเครื่องมือส าหรับประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานอย่าง 
เหมาะสม  เช่น  การใช้แบบทดสอบ  การซักถามผู้เรียน  การสอบถามผู้ที่เคยสอน  การพิจารณาผลการเรียน
เดิมหรือพิจารณาแฟูมสะสมงาน (Portfolio) ที่ผ่านมา  เป็นต้น 
                     ๔.๑.๓ ด าเนินการประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานของผู้เรียน 
                     ๔.๑.๔ น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียน  เช่น  จัดการเรียนรู้
พ้ืนฐานส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และเตรียมแผนจัดการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ  เป็นต้น 

    ๔.๒ การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน  การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนเป็นการ
ประเมินที่มุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนในการบรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ผลการเรียนรู้ตามหน่วยการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนได้วางแผนไว้  เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ  นอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน 
            การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนที่ด าเนินการอย่างถูกหลักวิชาและต่อเนื่องจะให้ผลการ
ประเมินที่สะท้อนความก้าวหน้าในการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียนอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยผู้สอนเลือก
วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมที่ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ  วิธีการประเมินที่
เหมาะสมส าหรับการประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน ได้แก่  การประเมินจากสิ่งที่ผู้เรียนได้แสดงให้เห็นว่า
มีการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถ  ทักษะ  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นผลจากการเรียนรู้ 
ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลได้หลากหลาย ดังนี้ 
                     ๔.๒.๑ เลือกวิธีและเครื่องมือการประเมินให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้   เช่น 
การประเมินด้วยการสังเกต  การซักถาม  การตรวจแบบฝึกหัด  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินการ
ปฏิบัติ  เป็นต้น 
                     ๔.๒.๒ สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับวิธีการประเมินที่ก าหนด 
                     ๔.๒.๓ ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                     ๔.๒.๔ น าผลไปพัฒนาผู้เรียน 

    ๔.๓ การประเมินความส าเร็จหลังเรียน  การประเมินความส าเร็จหลังเรียนเป็นการประเมินเพ่ือมุ่ง
ตรวจสอบความส าเร็จของผู้เรียนใน ๒ ลักษณะ คือ 
                   ๔.๓.๑ การประเมินเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ เป็นการประเมินผู้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ได้
เรียนจบแล้ว เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ พัฒนาการของผู้เรียนเมื่อ
น าไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน ท าให้สามารถประเมินศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน
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และประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความส าเร็จภายหลังการเรียน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการเรียนของผู้เรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ของผู้สอนหรือซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้  การประเมินความส าเร็จหลังเรียนนี้จะ
สอดคล้องกับการประเมินวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน  หากใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินชุด
เดียวกันหรือคู่ขนานกัน เพ่ือดูพัฒนาการของผู้เรียนได้ชัดเจน 
                   ๔.๓.๒ การประเมินปลายปี/ปลายภาค เป็นการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ในการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ และใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก้ไข ซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่าน
การประเมินตัวชี้วัด การประเมินปลายปี/ปลายภาคสามารถใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินได้อย่าง
หลากหลายและเลือกใช้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด อาจใช้แบบทดสอบชนิดต่าง ๆ หรือประเมินโดยใช้ภาระงาน
หรือกิจกรรม โดยมีขั้นตอนหรือวิธีการ ดังนี้ 

๑) เลือกวิธีการและเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดและประเมินผล 
๒) สร้างเครื่องมือประเมิน 
๓) ด าเนินการประเมิน 
๔) น าผลการประเมินไปใช้ตัดสินผลการเรียน ส่งผลการเรียนซ่อมเสริม แก้ไข 
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