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ข้อสรปุจากการเดินทางสงัเกตการณ์ 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาการเรยีนรู้เดก็นักเรียน 

และเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร (จงัหวดัราชบรุี) 
ระหว่างวนัท่ี 23-24 กมุภาพนัธ ์2564 

 
 

จากการลงพืน้ทีจ่งัหวดัน่านของคณะท างาน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
โดยได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการน าเสนอขอ้มูลของโรงเรยีน การสมัภาษณ์ครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทย และสงัเกตจากการท ากจิกรรมร่วมกบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลเพื่อพฒันาการเรยีนรูเ้ดก็นักเรยีนและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร (จงัหวดัราชบุร)ี สรุปภาพรวม
ได ้ดงันี้ 

1. การพฒันาคลังทรพัยากรการศึกษาของครูและนักเรียนในการจดัการเรียนการสอน
ภาษาไทย เพื่อใหค้รูและนักเรยีนแต่ละโรงเรยีนสามารถเขา้ถงึสื่อการเรยีนการสอนทัง้แบบ Online 
และ Offline ได ้
  2. การพฒันาชุดฝึกทกัษะย่อยส าหรบันกัเรยีนทีม่ปัีญหาในการอ่านออกเขยีนได ้เพื่อ
แกปั้ญหาในการอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนโดยใชเ้ทคนิค Scaffolding (ทกัษะการออกเสยีงตอ้ง
ปรกึษา speech therapist) 

3. การพฒันาสื่อการเรยีนการสอนเสรมิพรอ้มคู่มอืการใชใ้หค้รูน าไปใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนส าหรบันักเรยีนปกต ิ(เก่ง-ปานกลาง) เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท์ ส านวน ค าทีม่กั
เขยีนผดิ ฯลฯ  

4. การพฒันาสื่อการเรยีนการสอนและแนวทางส าหรบัการสอนอ่านเขยีนส าหรบันักเรยีนที่
มตีอ้งการพเิศษ  

5. การพฒันาคู่มอืการสอนภาษาไทยส าหรบัครูเพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน
ใหเ้ดก็ไทยท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 

6. การพฒันาคู่มอืการสอนภาษาไทยส าหรบัครูเพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน
ใหเ้ดก็ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 

7. การพฒันาคู่มอืการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
8. การพฒันาเครื่องมอื/แบบประเมนิในการคดักรองนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเบือ้งตน้ 
9. ควรมกีารคดักรองนักเรยีน LD และต้องมผีู้เชี่ยวชาญด้าน speech therapist และ LD 

Expert เพือ่อบรมครเูพือ่ใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีน 
10. คู่มอืและสื่อเสรมิส าหรบันักเรยีนและนักเรยีนประจ าเพื่อใช้ในกิจกรรมส าหรบัพี่สอน

น้อง เพือ่นสอนเพือ่น เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ 
11. ควรมคีรอูาสาช่วยสอนเสรมิภาษาไทย
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ตารางสรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่พฒันาการเรยีนรูเ้ดก็นกัเรยีนและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร (จงัหวดัราชบุร)ี 2 โรงเรยีน 
 

รายการ 
โรงเรียน ตชด. 
ตะโกปิดทอง 

โรงเรียน ตชด. 
บ้านถ้ำหิน 

1. การพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อให้ครูและนักเรียนแต่ละโรงเรยีน

สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนทั้งแบบ Online และ Offline ได้ ✓ ✓ 

2. การพัฒนาชุดฝึกทักษะย่อยสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก้ปัญหาในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโดย

ใช้เทคนิค Scaffolding (ทักษะการออกเสียงต้องปรึกษา speech therapist) ✓ ✓ 

3. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริมพร้อมคู่มือการใช้ให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนกัเรียนปกติ (เก่ง-ปานกลาง) 

เช่น นิทาน เพลง คลิปเกมคำศัพท์ สำนวน คำที่มักเขียนผิด ฯลฯ  ✓ ✓ 

4. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแนวทางสำหรับการสอนอ่านเขียนสำหรับนักเรียนที่มีต้องการพิเศษ ✓ ✓ 
5. การพัฒนาคู่มือการสอนภาษาไทยสำหรับครูเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กไทยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ✓ ✓ 
6. การพัฒนาคู่มือการสอนภาษาไทยสำหรับครูเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ✓ ✓ 
7. การพฒันาคู่มอืการสอนอ่านเขยีนส าหรบันักเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ✓ ✓ 
8. การพฒันาเครื่องมอื/แบบประเมนิในการคดักรองนักเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเบือ้งตน้ ✓ ✓ 
9. ควรมีการคดักรองนักเรียน LD และต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้าน speech therapist และ LD Expert เพื่ออบรมครูเพื่อให้ความ
ช่วยเหลอืนักเรยีน 

✓ ✓ 

10. คู่มอืและสือ่เสรมิส าหรบันักเรยีนและนักเรยีนประจ าเพื่อใชใ้นกจิกรรมส าหรบัพีส่อนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน เช่น นิทาน เพลง 
คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ 

✓ - 

11. ควรมคีรอูาสาช่วยสอนเสรมิภาษาไทย ✓ ✓ 
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สรุปขอ้มลูการจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยแยกแต่ละโรงเรยีน ไดด้งันี้ 
 
1. โรงเรียน ตชด. ตะโกปิดทอง 
 

โรงเรียน ตชด. ตะโกปิดทอง 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

สภาพ/ปัญหา - คร ูตชด.ไม่ไดจ้บดา้นการศกึษา
มาโดยตรง และครอูาสาทีม่าช่วย
สอนกม็คีวามรูด้า้นภาษาไทยไม่
เพยีงพอ ทางโรงเรยีนตอ้งการคน
ทีม่คีวามรูท้างดา้นภาษามาช่วย
สอน นอกจากนี้ทางผูบ้รหิารของ
โรงเรยีนตอ้งการใหท้าง
มหาวทิยาลยัราชภฏัจอมบงึมา
ช่วยนิเทศการสอนของครเูพือ่ให้
เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
- ทางโรงเรยีนมเีป้าหมายให้
นกัเรยีนทุกคนอ่านออกเขยีนได ้มี
สือ่และอุปกรณ์จ านวนมาก แต่มี
อาสาสมคัรมาช่วยเป็นระยะๆ จงึ
ขาดความต่อเนื่อง หากมี
อาสาสมคัรมาช่วยอย่างต่อเนื่อง
และมกีารประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง
ทุกเดอืนหรอืสองเดอืนน่าจะเหน็
ผลเด่นชดั 
- เมื่อไปสงัเกตการณ์สอนของคร ู
พบว่า การออกเสยีงของครูผูส้อน
ภาษาไทยยงัไม่ชดัเจนเท่าทีค่วร 
โดยเฉพาะการออกเสยีงค าที่
ประกอบดว้ยเสนีงวรรณยุกต์  

- มนีกัเรยีนจ านวน 205 คน เป็นกะเหรีย่ง
ทัง้หมด หลงัจากสถานการณ์โควดิมี
นกัเรยีนกลบัมาโรงเรยีนไม่ได ้จ านวน 45 
คน นกัเรยีนบางสว่นยงัอ่านไม่ออกเขยีน
ไม่ได ้ 
- นกัเรยีนอยู่โรงเรยีนประจ า 
- ครสูอบค ามาตรฐาน 50 ค า และเลอืก
เฉพาะนกัเรยีนทีม่ผีลการอ่านออกต ่ากว่า 
25 ค า มาเป็นกลุ่มตวัอย่าง (จ านวน
ทัง้หมด 80 คน) น ามาสอนโดยใชส้ือ่คอื 
หนงัสอืเดก็อ่านไม่ออกเขยีนไม่ไดแ้กง้่าย
นิดเดยีว จ านวน 1 ชัว่โมงต่อวนั เป็นเวลา 
4 เดอืน โดยใชว้ธิบีนัไดทกัษะสีท่กัษะ 
อ่านแจกลูก อ่านค า คดัลายมอื และเขยีน
ตามค าบอก ทางผูบ้รหิารรายงานว่า 
ไดผ้ล 100% 
- จากการสมัภาษณ์ครพูบว่ายงัมนีกัเรยีน
ทีย่งัอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได ้(จ านวน 21 
คน) สิง่ทีท่ าใหก้ารเรยีนการสอนไม่
ประสบความส าเรจ็คอื นกัเรยีนเบื่อหน่าย
กบัการเรยีนการสอนแบบซ ้าๆ (วธิบีนัได
ทกัษะสีท่กัษะ) เนื่องจากตามวธิกีารสอน
แบบดงักล่าว ตามหลกัแลว้ครจูะไม่
สามารถแทรกวธิกีารอื่นได้ 
- วธิกีารทีค่รนู ามาช่วยเพือ่ใหน้กัเรยีน
คลายความเบื่อหน่ายคอื น าเกมและเพลง 
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โรงเรียน ตชด. ตะโกปิดทอง 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

(เพลงวยัรุ่น) เขา้มาช่วยในการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอน 
- สิง่ทีน่กัเรยีนพอจะท าไดด้อียู่แลว้คอืการ
อ่าน เขยีน เสยีงสามญัทีย่งัไม่มตีวัสะกด 
และนกัเรยีนรอ้งเพลงไดช้ดั 
- ภูมหิลงัของนกัเรยีนใชภ้าษาชาตพินัธุ์
ตนเอง (กะเหรยีง) ทีบ่า้นและในกลุ่ม
เพือ่น จะพดูไทยประมาณ 5-6 ชัว่โมง
เฉพาะในหอ้งเรยีนเท่านัน้ ทกีเรยีน
ทัง้หมดเป็นกะเหรีย่ง 
- ทีบ่า้นนกัเรยีนไม่มไีฟฟ้า ฟังวทิยุไม่ได้ 
- นกัรยีนอยู่หมู่บา้นสบิหลงั นบัถอืศาสนา
ครสิต ์ผูป้กครองเป็นเกษตรกร รบัจา้ง
ทัว่ไป อยู่ในพืน้ทีถ่าวร 
- มนีกัเรยีนบางสว่นทีม่ภีาวะบกพร่อง
ทางการเรยีนรู ้(LD) 
- นกัเรยีนบางสว่นจ าพยญัชนะ และสระ
ยงัไม่ได ้ผนัวรรณยุกตย์งัไม่ได ้
- การออกเสยีงภาษาไทยยงัไม่ชดัเจน  
เช่น การออกเสยีงค าทีม่ตีวัสะกดไดไ้ม่
ชดัเจน เช่น ค าว่ามุมป้าน (อ่านว่ามุมปัง้) 
ค าว่าฟาง (อ่านว่าฟาน) ค าว่าไฟคุ (อ่าน
ว่าไฟข)ุ 
- นกัเรยีนสบัสนระหว่างกลุ่มอกัษรต ่า 
และอกัษรสงู เช่น ช/ฉ  

ขอ้สงัเกต ครปูระจ าชัน้ ป.1 ไม่ไดจ้บเอกการภาษาไทยหรอืเอกประถมศกึษา  
ขอ้เสนอแนะ 
ในการจดั 
การเรยีน 
การสอน
ภาษาไทย 

ส าหรบันักเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้  
1. ชุดฝึกทกัษะย่อยเพือ่แก้ปัญหาในการอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนโดยใช้
เทคนิค Scaffolding (ทกัษะการออกเสยีงตอ้งปรกึษา speech therapist) 

 
นักเรียนปกติ (เก่ง-ปานกลาง) 
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โรงเรียน ตชด. ตะโกปิดทอง 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

1. สือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ  
 
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
1. สือ่และแนวทางส าหรบัการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่ตีอ้งการพเิศษ 
2. ควรมกีารคดักรองนกัเรยีน LD และตอ้งมผีูเ้ชีย่วชาญดา้น speech therapist 
และ LD Expert เพือ่อบรมครเูพือ่ใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีน 
 
ส าหรบัคร ู
1. คู่มอืการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ทีไ่ม่ไดใ้ชภ้าษาไทยเป็นภาษาแม่ 
2. คู่มอืและสือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท์ ส านวน ค าทีม่กัเขยีน
ผดิ ฯลฯ 
3. คู่มอืการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
4. เครื่องมอื/แบบประเมนิในการคดักรองนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
เบือ้งตน้ 
5. หากไม่มคีรเูอกภาษาไทยหรอืเอกประถมศกึษา ครเูอกอื่นๆ ควรไดร้บัการ
อบรมการสอนภาษาไทย  
    5.1 รปูแบบ วธิกีาร และเทคนิคการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ไทยทีใ่ช้
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 
    5.2 รปูแบบ วธิกีาร และเทคนิคการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ทีไ่ม่ได้ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 
6. ตอ้งการครอูาสา 
 
ส าหรบันักเรียนและนักเรียนประจ า 
1. คู่มอืส าหรบัพีส่อนน้องและสือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์
ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ 
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2. โรงเรียน ตชด. บ้านถ า้หิน 
 

โรงเรียน ตชด. บ้านถ า้หิน 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

สภาพ/ปัญหา - ปัญหาการจดัการเรยีนการสอน
ในช่วงโควดิ ทางโรงเรยีนไม่
สามารถจดัการเรยีนการสอนได้
เตม็ 100% เพราะระยะทางจาก
บา้นมาโรงเรยีนค่อนขา้งไกล 
- การสอนเสรมิภาษาไทยให้
นกัเรยีนกลุ่มอ่อน ซ ้าซอ้นกบัการ
เรยีนการสอนวชิาอื่น เช่นช่วงพกั
เทีย่ง และช่วง 15.30-16.00 น. 
นกัเรยีนตอ้งท างานในโครงการ
พระราชด าร ิเวลา 16.00 น.
นกัเรยีนเดนิทางกลบับา้นดว้ยรถ
โรงเรยีน นอกจากนี้ นกัเรยีนยงั
รูส้กึเหนื่อยลา้ 
- ครอูาสาในโรงเรยีนไม่ไดจ้บ
วชิาเอกภาษาไทยโดยตรง และมี
ภาระงานสอนเยอะมาก 
- ระยะเวลาในการด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาการอ่านออกเขยีนได ้
โดยใช ้สือ่ คอื หนงัสอืเดก็อา่นไม่
ออกเขยีนไม่ไดแ้กง้่ายนิดเดยีว 
จ านวน 1 ชัว่โมงต่อวนั เป็นเวลา 
4 เดอืน นบัว่าเป็นระยะเวลาที่
ค่อนขา้งสัน้เกนิไป ยงัไม่เหน็ผลดี
เท่าทีค่วร 
- ครปูระสบความยากล าบาก
เพราะในชัน้เรยีนนกัเรยีนมี
ความสามารถทางภาษาทีแ่ตกต่าง
กนั มนีกัเรยีนทีถู่กก าหนดว่าเป็น 

- มนีกัเรยีนไทยจ านวน 40 คน กะเหรีย่ง 
จ านวน 60 คน นกัเรยีนกะเหรีย่งเมื่อกลบั
บา้นพดูภาษาชาตพินัธุต์นเอง มนีกัเรยีน
อยู่ประจ าจ านวน 25 คน 
- ผลคะแนนโอเน็ตของนกัเรยีนต ่ากว่า
ระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั มนีกัเรยีน
ทีอ่่านไม่ออก เขยีนไม่ไดเ้ลย จ านวน 7 
คน และมนีกัเรยีนจ านวนมากที่ยงัอ่าน
และเขยีนไม่คล่อง  
- นกัเรยีนโรงเรยีนนี้มตีัง้แต่ระดบัอนุบาล
จนถงึ ป.6 พบว่านกัเรยีนเบื่อเมื่อเรยีน
วชิาภาษาไทย ครแูกปั้ญหาโดยการให้
นกัเรยีนเล่นเกม 
- นกัเรยีนกะเหรีย่งมปัีญหาในเรื่องการผนั
วรรณยุกต ์การเรยีงโครงสรา้งประโยคเมื่อ
พดูภาษาไทย และมปัีญหาดา้นการออก
เสยีง ตวัอย่างเช่น 
ดว้ย (นกัเรยีนออกเสยีงว่า โดย้) 
เขยีว (นกัเรยีนออกเสยีงว่า เขว) 
กะปิ (นกัเรยีนออกเสยีงว่า กะป๊ิ) 
อะ (นกัเรยีนออกเสยีงว่า อ๊ะ) 
โรงเรยีน (นกัเรยีนออกเสยีงว่า โรงเรยี) 
ฉาก (นกัเรยีนออกเสยีงว่า ฉาด) 
ทาก (นกัเรยีนออกเสยีงว่า ทาด) 
- เมื่อกลบับา้นนกัเรยีนมกัจะไม่ฝึก
ภาษาไทย และไม่ท าการบา้น 
- ขอ้ทีด่คีอื นกัเรยีนกลา้แสดงออก มี
ทกัษะชวีติทีด่ ี
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โรงเรียน ตชด. บ้านถ า้หิน 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

LD ซึง่ทางครเูองกไ็ม่แน่ใจว่าเป็น 
LD จรงิหรอืไม่ 
- ครโูรงเรยีนน้ีตอ้งการครอูาสามา
ช่วยฝึกนกัเรยีนทีม่ปัีญหาอ่านไม่
ออกเขยีนไม่ไดโ้ดยแยกออกจาก
หอ้งเรยีนปกตเิลย 
- ครมูคีวามรูส้กึว่าการทีห่น่วยงาน
ต่างๆเขา้มาใหเความช่วยเหลอื
และใหค้ าแนะน า เป็นการเพิม่
ภาระ ท าใหค้รตูอ้งท างานหนกั
มากยิง่ขึน้ 

 
 
 
 
  

ขอ้สงัเกต 1. นกัเรยีนทีอ่่านไม่ออกเขยีนไม่ได ้ยงัตอ้งเรยีนวชิาต่างๆ และท ากจิกรรมใน
โครงการเหมอืนกบัเดก็ปกตแิละเดก็เก่ง ซึง่ในการบรหิารจดัการควรให้
ความส าคญัในการฝึกใหน้กัเรยีนอ่านออกเขยีนได ้ถา้นักเรยีนยงัอ่านไม่ออก
เขยีนไม่ไดก้ไ็ม่สามารถจะเรยีนรูว้ชิาอื่นๆ หรอืท ากจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมายได้
ด ี
2. จากการสมัภาษณ์ ครมูคีวามคดิเหน็ว่า มหีน่วยงานต่างๆ เขา้มาช่วยเหลอื
และใหโ้รงเรยีนรบัท ากจิกรรมต่างๆ เป็นการเพิม่ภาระ ท าใหค้รตูอ้งท างานหนกั
มากยิง่ขึน้จนมงีานลม้มอื  
3. ครปูระจ าชัน้/ครอูาสา ป.1 ไม่ไดจ้บเอกการภาษาไทยหรอืเอกประถมศกึษา 

ขอ้เสนอแนะ 
ในการจดั 
การเรยีน 
การสอน
ภาษาไทย 

ส าหรบันักเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้  
1. ชุดฝึกทกัษะย่อยเพือ่แก้ปัญหาในการอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนโดยใช้
เทคนิค Scaffolding (ทกัษะการออกเสยีงตอ้งปรกึษา speech therapist) 

 
นักเรียนปกติ (เก่ง-ปานกลาง) 
1. สือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ  
 
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
1. สือ่และแนวทางส าหรบัการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่ตีอ้งการพเิศษ 
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โรงเรียน ตชด. บ้านถ า้หิน 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

2. ควรมกีารคดักรองนกัเรยีน LD และตอ้งมผีูเ้ชีย่วชาญดา้น speech therapist 
และ LD Expert เพือ่อบรมครเูพือ่ใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีน 
 
ส าหรบัคร ู
1. คู่มอืการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ไทยทีใ่ชภ้าษาไทยเป็นภาษาแม่ 
2. คู่มอืการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ทีไ่ม่ไดใ้ชภ้าษาไทยเป็นภาษาแม่ 
3. คู่มอืและสือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท์ ส านวน ค าทีม่กัเขยีน
ผดิ ฯลฯ 
4. คู่มอืการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
5. เครื่องมอื/แบบประเมนิในการคดักรองนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
เบือ้งตน้ 
6. หากไม่มคีรเูอกภาษาไทยหรอืเอกประถมศกึษา ครเูอกอื่นๆ ควรไดร้บัการ
อบรมการสอนภาษาไทย  
    6.1 รปูแบบ วธิกีาร และเทคนิคการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ไทยทีใ่ช้
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 
    6.2 รปูแบบ วธิกีาร และเทคนิคการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ทีไ่ม่ได้ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 
7. ตอ้งการครอูาสา 

 


