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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

คำนำ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและ      
ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการศึกษาอย่างจริงจังทั้งระบบและเป็นไปตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศ
ไทย ได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จึงได้กำหนดนโยบาย มาตรการที่มุ่งเน้นให้
ความสำคัญกับการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ดังนั้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2   จึงกำหนดนโยบาย มาตรการซึ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์กำหนดให้มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ ๒๑ ซ่ึงการอ่านออก
เขียนได้ นับเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นทักษะการสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆในการพัฒนา
ความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 

เพ่ือให้ประกาศนโยบาย ปี 2564 “เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้
ลายมือสวย” มีการดำเนินงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับสภาพ
บริบทของโรงเรียนและสภาพปัญหา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  จึงจัดทำเอกสาร 
คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก
เขียนได้ลายมือสวย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การโรงเรียนในสังกัดดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเกิดความ
ร่วมมือในการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
อ่านคล่องเขียนคล่อง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง รวมทั้งแก้ไขปัญหา
นักเรียนด้านการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องอย่างต่อเนื่องของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียน อีกท้ังเป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ
นำไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้นให้มีสามารถด้านการอ่านการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะทำงานจัดทำ คู่มือการดำเนินการพัฒนา “สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้า
พัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้   ลายมือสวย” ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำคู่มือ
ดังกล่าวและทุกฝ่ายที ่มีส่วนเกี่ยวข้องที ่ให้ความร่วมมือและร่วมดำเนินการให้เอกสารคู ่มือชุดนี ้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการอย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาแก้ปัญหาการอ่านการเขียนจะเกิดผลสำเร็จ
สำคัญที่สุด คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน ทุกท่าน
ทุกภาคส่วนเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ จึงขอเป็นกำลังใจทุกท่านทุกภาคส่วนใน
การดำเนินงานร่วมกันพัฒนาในครั้งนี้ให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จต่อไป 
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ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

สารบัญ 
   

 หน้า 
คำนำ ข 
สารบัญ ค 
บทนำ 1 
วัตถุประสงค์ 2 
เป้าหมาย 3 
การดำเนินงานการพัฒนา เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่     
อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย  ตามประกาศนโยบาย 
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ประกาศนโยบาย “ปี 2564 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย  ” 
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ความสามารถการอ่าน การเขียน 8 
มาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
“ปี 2564 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้  
ลายมือสวย” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

11 

ปฏิทินการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนานักเรียน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ “ปี 2564 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถี
ใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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มาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
“ปี 2564 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้  
ลายมือสวย” ระดับโรงเรียน 

14 

ปฏิทินการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนานักเรียน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ “ปี 2564 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถี
ใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” ระดับโรงเรียน 

15 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
““ปี 2564 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้
ลายมือสวย” ระดับห้องเรียน 

17 

ปฏิทินการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนานักเรียน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ “ปี 2564 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทย     
วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” ระดับห้องเรียน 

18 

เกณฑ์ในการพิจารณาระดับการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการส่งเสริม
ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
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สารบัญ (ตอ่) 
   

 หน้า 
ภาคผนวก 21 
ตัวอย่างแผนเดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้
ลายมือสวย” ระดับโรงเรียน   
เอกสารหมายเลข 1 
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ส่วนที่  ๑  ความเป็นมาของการดำเนินการ  
ส่วนที่  ๒ ข้อมูลพื้นฐาน  
ส่วนที่  ๓  สรุปผลการคัดกรองการอ่าน การเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น  
ส่วนที่  4  แผนเดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน  
ส่วนที่  5 แผนการดำเนินงานจัดการสอนซ่อมเสริม  
ส่วนที่  6  มาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา เดินหน้าพัฒนาการอ่าน
การเขียน ระดับโรงเรียน 

 

ส่วนที่  7  มาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา“ปี 2564 เดินหน้า
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ระดับห้องเรียน 
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ตัวอย่างแผนเดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ 
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ส่วนที่  6 คำสั่งคณะทำงานแผนเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
ตามประกาศนโยบาย “ปี 2564 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” ระดับห้องเรียน 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา “สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคลอ่งและสื่อสารได้” 
 

บทนำ 
 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทย ได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ซึ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์กำหนดให้มีการปฏิรูป 
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือศตวรรษท่ี ๒๑ โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมประชากรสู่การเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ รวมทั้งตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา รู้เท่าทันสื่อ ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองดีรู้สิทธิ
หน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากจะมีการเรียนรู้เนื้อหาสาระความรู้แล้ว ทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้
ตลอดจนการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร คือ“การอ่านออกเขียนได้” นับเป็นทักษะที่มีความจำเป็น
อย่างยิ่งเพราะเป็นทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆในการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
วิจารณ์และสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม นั้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ทำหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาบนพื้นที่มีความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ มีเด็กและเยาวชน
จํานวนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ใช้ภาษาท้องถิ่นแตกต่างจากภาษาไทย เมื่อถึงวัยเรียนทําให้เกิดปัญหาการ
สื่อสารในโรงเรียน นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ ไม่สามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้เช่นเดียวกับเด็ก
และเยาวชนไทยทั่วไปที่ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับ
พื้นฐานทางภาษา ต้องมีลักษณะและวิธีการที่แตกต่างจากพื้นที่ปกติ โดยเฉพาะเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ พัฒนาสติปัญญา ทักษะในการคิดวิเคราะห์ อันจะนําไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (RT,NT) และความพร้อมในการเป็นประชากรไทยที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลจากการติดตาม
ประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนในสังกัดมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕63 ยังคงมีอัตราการ
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่ในระดับปรับปรุง และขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเมื่อส่งต่อชั้นเรียน โรงเรียนส่วน
ใหญ่ต้องใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ยังขาดการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องและการอ่านคิด
วิเคราะห์ มีปัจจัยที่สำคัญคือ ๑. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว่า การจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ยังไม่ต่อเนื่องในระดับชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นเรียนยังขาดการเน้นย้ำในการส่งเสริมความสามารถในสมรรถนะหลักตามศตวรรษที่ 21 ด้านกาสรใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใช้ภาษาท้องถิ่นในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนที่จะเข้าสู่การ
เรียนในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ๒. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ๑) การนิเทศภายในกระบวนการติดตามการบริหาร
จัดการศึกษาระดับโรงเรียน และ ๒) โรงเรียนในกลุ่มพ้ืนที่สูงมีตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก 
บุคลากรครูและผู้บริหารย้ายบ่อย ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – 3 ยังต้องเพิ่มเติมสมรรถนะด้านการสอนภาษาไทยโดยเฉพาะด้านการอ่านเพื่อการสื่อสารและการคิด 3) 
ข้อจำกัดด้านการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid - 19) ๓. ด้านผู้เรียน พบว่า ๑) โรงเรียนส่วนใหญ่นักเรียนจำนวนมากมีปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ขาดเรียนบ่อย เนื่องมาจากครอบครัวยากจน 
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พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นแรงงานย้ายถิ่น ขาดการดูแลเอาใจใส่ ๒) นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใช้ภาษาท้องถิ่น
ในชีวิตประจำวัน และ ๓) นักเรียน  อีกจำนวนหนึ่งมีปัญหาป่วยเรื้อรัง หรือมีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ 

จากปัจจัยข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะในด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนในสังสังกัด โรงเรียนแนว
ชายแดน พื้นที่สูง และพื้นที่พิเศษ ในด้านการอ่านออกเขียนได้ ภายใต้แนวคิดเด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ 
ลายมือสวย” ซึ่งได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ 
ลายมือสวย เพื่อดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการดำเนินงานการบริหารจัดการ การสนับสนุนงบประมาณ การ
นิเทศติดตาม และการประเมินผล พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน การสนับสนุนการใช้นวัต กรรมสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  active learning สำหรับผู้เรียนใน
สังกัด นอกจากนี้มีการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใน
เรื่องดังกล่าว  ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างมากในอันดับแรก ๆ ของการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
และพัฒนาความสามารถด้านอ่ืน ๆ และเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร
เพื ่อนำไปใช้เป็นเครื ่องมือในการแสวงหาความรู ้และการดำรงชีว ิต เพราะหากผู ้เร ียนบกพร่องหรือขาด
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ย่อมจะส่งผลให้การเรียนรู้ไม่อาจเกิดผลสำเร็จได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการพัฒนา
ดังกล่าวมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ เพื่อการเป็น
ประชากรที่มีคุณภาพในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องตระหนัก
และให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ สนับสนุนส่งเสริมด้านการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ รวมถึงครูผู้สอน
จะต้องมีองค์ความรู้ เข้าใจทักษะกระบวนการการพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนของนักเรียนเพ่ือนำสู่การ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงจัดทำเป็น “คู่มือการดำเนินการพัฒนา สพป.
พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” เพื่อเป็น
แนวทางให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องนำไปปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนากรอบการปฏิบัติงานพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้          
มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง  เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียนและระดับรายบุคคล 
 2.  เพ่ือให้โรงเรียนมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
นักเรียนด้านการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง   
 3.  เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรม การวิจัย ในการแก้ไขปัญหานักเรียนด้านการอ่านไม่ออก   
เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องและสื่อสารได้ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและความแตกต่างของผู้เรียน 
 4.  เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย     
และพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้แก่ครูผู้สอนทุกคนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 5. เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีการเสริมแรงสร้างขวัญกำลังใจ   
แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ด ี  
 6. เพื่อสร้างเครือข่ายการนิเทศ ความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน           
ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
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เป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาแก้ไขปัญหานักเรียนด้านการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียน 

ไม่คล่อง ตามนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย 
2. ครูผู้สอนทุกคนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและแนวทางการจัดกิจกรรม 

การเรียนสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนด้านการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง     
และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ครูผู้สอนมีนวัตกรรม งานวิจัย ในการแก้ไขปัญหานักเรียนด้านการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  
อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องและสื่อสารได้ 

4. มีเครือข่ายการนิเทศ ความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนในการ 
พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้านการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องและสื่อสารได้อย่างเป็นระบบ 

5. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
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การดำเนินงานการตามนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
         การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่      
ความเป็นพลเมืองที่พร้อมสมบูรณ์สามารถดำรงตนในสังคม      
อย่างปกติสุข 
 

 “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”  
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้  

  2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง  
 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”  

 

โรงเรียนในสังกัด สพป. พะเยา เขต 2 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ อ่านออกเขียนได้ทุกคน  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
สามารถใช้การอ่านการเขียน 

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ และการด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. ครูผู้สอนมีสือ่/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการ
อ่านการเขียนที่ประสบผลส าเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

เป้าหมาย 
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ประกาศนโยบาย 

สพฐ. 
(สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สถาบันภาษาไทย)  

ประกาศนโยบาย/จุดเน้น 
ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม ่อ่านออกเขียนได้ทุกคน 

1) พัฒนาและเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมพัฒนา 
ความสามารถในการอ่านการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ  
2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียน 
3) ให้บริการเครื่องมือเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านการเขียน
สำหรับนักเรียน 
4) ประเมินเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียน ป.1 
ทั่วประเทศ 
5) กำกับ ติดตามและส่งเสริมสนับสนุนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาตามนโยบาย 

“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 

สพป. พะเยา เขต 2 

1.  ประกาศนโยบาย มาตรการ “ปี 2564 เด็กไทย 
วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” แก่โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

2.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศการอ่านการเขียนของ 
นักเรียนทุกระดับชั้น 

3. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนา 
คุณภาพการเรียน การสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง สมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
สามารถใช้การอ่านการเขียน 

4. กำกับติดตาม นิเทศ จัดทำแผนงาน โครงการการดำเนินงานเพื่อ
พัฒนาช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด 

5. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อ สพฐ. 

โรงเรียน 

1.  ประกาศนโยบาย “ปี 2564 เด็กไทย วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
แก่คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 

2.  ดำเนินการวางแผนหาวิธีการในการพัฒนาให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้   
3.  พัฒนานักเรียนในกลุ่มอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนา 
4.  จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมนักเรียนในกลุ่มอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทุกคน 

หลังการประเมินคัดกรอง 
5. ดำเนินการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา 
6. กำกับ ติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือ 
7. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อ สพป.พะเยา เขต 2  

 

ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทกุคน 
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“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้น           

ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่อง     
มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” เพ่ือนำสู่การพัฒนาผู้เรียน 
ตัวชี้วัด นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สามารถใช้การอ่านการเขียน    
และมีนิสัยรักการอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

กระทรวงศึกษาจึงกำหนดมาตรการให้สถานศึกษา เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่านออกเขียนได้ทุกคน ดังนี้ 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1)  ประกาศนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยตั้งเป้าหมายความสำเร็จไว้ที่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อ่านคล่องเขียน
คล่องและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีสมรรถนะการอ่านข้ันสูง 

2) แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนเชิงรุกตาม
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓) ประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดทำสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านการเขียนของนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จ 

๔) พัฒนาและเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ ทั้งใน 
รูปแบบของเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์และวีดิทัศน์ เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

๕) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนแกนนำระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสอนการอ่านการเขียนของนักเรียน 
๖) ให้บริการเครื่องมือเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านการเขียนสำหรับนักเรียน 
๗) ประเมินเพ่ือวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียน ป.1 ทั่วประเทศ 
๘) กำกับ ติดตามและส่งเสริมสนับสนุนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบาย 

“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2.1 ดำเนินการประกาศนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” ให้ผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดรับทราบ 

2.2 ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนในสังกัด วิเคราะห์
สภาพปัญหา สาเหตุ เพ่ือเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
ทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคล ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะสม 
กับสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2.3 บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จัดทำ คู่มือการดำเนินการพัฒนา “สพป.
พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาอ่านเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
และเสริมสร้างควรกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติงาน  

2.4   กำหนดแผนงาน/โครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ   
       สอดคล้องตามนโยบาย กลยุทธ์ของสพฐ. และดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเรียนการสอ 
       ภาษาไทย 
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2.5   จัดการซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการสอบ RT  และ NT ป. 3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเป็นไปตาม
จุดเน้นของสพฐ. 

2.6   ส่งเสริสนับสนุนงบประมาณ พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เป็น   
       ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียน ให้สอดคล้อง        
       ตามสภาพปัญหาและบริบทของท้องถิ่น 
2.7   กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 

ในสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
2.8   รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3 โรงเรียน 
3.1   ดำเนินการประกาศนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” ให้ครูและ  

  ผู้ปกครองรับทราบและมีส่วนในการดำเนินการ 
3.2   ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนในสังกัด วิเคราะห์ 

  สภาพปัญหา สาเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย           
  ทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคล ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะสมกับสภาพ 
  ปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน โดยประสานความร่วมมือระหว่างครู 
  ภาษาไทย ครูผู้สอนกลุ่มสาระอ่ืน บุคลากรในโรงเรียนและต่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  
  องค์กรภาครัฐและเอกชน 

3.3   ปรับการบริหารจัดการโดยการมีผู้รับผิดชอบโดยตรงและมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน ครู       
  ทุกคนทุกกลุ่มสาระให้ร่วมรับผิดชอบและแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้ผล 
การดำเนินงานส่งผลต่อความดีความชอบ 

3.4   โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ทั้งระยะ สั้นและระยะยาว  
โดยเน้นคุณภาพนักเรียน คุณภาพครูผู้สอน และการบริหารจัดการที่ดีและผนวกแผนพัฒนา
ไว้ในการประกันคุณภาพของโรงเรียนด้วย 

3.5   ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะ 
  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน 

3.6   มีข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครูภาษาไทยและคัดเลือกครูภาษาไทย 
ที่มีคุณภาพ มีความพร้อมเข้าใจพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและฝึกคิด ด้วยวิธีเรียน เทคนิค 
การสอนและสื่อเหมาะสม ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

3.7   ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการเขียน และแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยให้นักเรียนเลือก   
  อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ ฝึกอ่านสรุปความ ย่อความ เรียงความ และเขียน 
  บันทึกโดยบูรณาการและเชื่อมโยงภาษาไทยกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน โดยแสดงผล 
การอ่านการเขียนที่ชัดเจน 

3.8   มีกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการ 
  เรียนรู้เชิงรุก active learning 

3.9   รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนต่อสพป.พะเยา เขต 2 



 
๘ 

 

คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ความสามารถการอ่านการเขียน 
 
 
คำนิยาม 
 การอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ ในที่นี้ คือ การรู้ หนังสือ (Literacy) หมายถึง  
“ความสามารถในการอ่าน ฟัง ดู การพูด เพ่ือรู้เข้าใจ วิเคราะห์ สรุปสาระสำคัญ ประเมินสิ่งที่อ่าน ฟัง  ดู จากสื่อ
ประเภทต่างๆ และสื่อสารด้วยการพูดการเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการนำไปใช้ 
ในชีวิตประจำวันการอยู่ร่วมกันในสังคม และการศึกษาตลอดชีวิต” 
  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3  
 ความสามารถในการอ่าน  หมายถึง  การอ่านออกเสียงถูกต้องตามหลักการอ่านภายในเวลาที่กำหนด  
การอ่านออกเสียง อ่านในใจ อ่านสัญลักษณ์ และแผนภูมิ โดยเข้าใจเรื่องที่อ่าน 
 หลักการอ่าน  หมายถึง  การอ่านออกเสียงตามหลักการอ่านออกสียงได้ตามอักขรวิธี โดยอ่านกลุ่มคำ 
ที่ไม่มีตัวสะกด กลุ่มคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา  กลุ่มคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  กลุ่มคำที่มีสระลดรูป  
มาตรา  กลุ่มคำที่มีสระเปลี่ยนรูป  กลุ่มคำที่มีคำควบกล้ำ  กลุ่มคำที่มีอักษรนำ  กลุ่มคำที่มีรูปวรรณยุกต์  และ
กลุ่มคำที่มีตัวการันต์ โดยอ่านสะกดคำไม่ผิด ไม่อ่านข้ามคำ  ไม่อ่านเพ่ิมคำ  ไม่อ่านซ้ำคำ  มีความม่ันใจในการอ่าน
และสามารถแบ่งวรรคตอนการอ่านได้ถูกต้อง 
 ความเข้าใจในการอ่าน หมายถึง ความสามารถในการอ่านของนักเรียนในการบอกความหมายของคำ
ประโยค  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ เรื่องเล่า ย่อเรื่องและคาดคะเนเหตุการณ์ สื่อสารความรู้ความเข้าใจ 
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เชื่อมโยงคาดคะเนเรื่องราวอย่างมีเหตุผล สื่อสารและนำความรู้ความเข้าใจและ
ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู ไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
 ความสามารถในการอ่าน  หมายถึง  การอ่านออกเสียง อ่านในใจได้ถูกต้องตามหลักการอ่านภายในเวลา 
ที่กำหนด การอ่านสัญลักษณ์ และแผนภูมิ โดยเข้าใจเรื่องที่อ่าน 
 หลักการอ่าน  หมายถึง  การอ่านออกเสียงตามหลักการอ่านออกสียงได้ตามอักขรวิธี โดยอ่าน โดยอ่าน
สะกดคำไม่ผิด ไม่อ่านข้ามคำ  ไม่อ่านเพ่ิมคำ  ไม่อ่านซ้ำคำ  มีความมั่นใจในการอ่านและสามารถแบ่งวรรคตอน
การอ่านได้ถูกต้อง 
 ความเข้าใจในการอ่าน หมายถึง ความสามารถในการอ่านของนักเรียนในการอธิบายความหมายจาก    
สิ่งที่อ่านได้โดยตรง โดยนัย จับใจความสำคัญ สรุปเรื่องราว  วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เชื่อมโยงคาดคะเน
เรื่องราวอย่างมีเหตุผล สื่อสารและนำความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู ไปใช้ได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมภายนอก 
 
 
 
 
 
 



 
๙ 

 

คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 
อ่านออก  อ่านคล่อง อ่านสื่อสารได้ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3  
อ่านออก  หมายถึง  ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความหมายของถ้อยคำ  ประโยค  ข้อความสั้นๆ 

เรื่องราวในสิ่งต่างๆ หรือในหนังสือได้ตามระดับของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   ขึ้นไป 
อ่านคล่อง  หมายถึง  ความสามารถในการอ่านออกเสียงชัดเจน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอ่าน 

ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน และสามารถจับใจความเรื่องที่อ่านได้ 
 

ตัวช้ีวัดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อ่านคำพ้ืนฐานและเข้าใจความหมายของคำพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 600 คำ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อ่านคำพ้ืนฐานและเข้าใจความหมายของคำพ้ืนฐาน เพ่ิมจากระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 800 คำ  และอ่านข้อความ เรื่อง  
บทร้อยกรอง  ที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียนด้วยความเข้าใจ        
และมีมารยาทในการอ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อ่านคำพ้ืนฐานและเข้าใจความหมายของคำพ้ืนฐาน เพิ่มจากระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 1,200 คำ  และอ่านข้อความ เรื่อง  
บทร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียนด้วยความเข้าใจ 
และมีมารยาทในการอ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อ่านข้อความ  เรื่อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียน 
อย่างคล่องแคล่ว  สรุปใจความสำคัญ และมีมารยาทในการอ่าน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อ่านข้อความ  เรื่อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียน 
อย่างคล่องแคล่ว  สรุปใจความสำคัญ ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน และมีมารยาท 
ในการอ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อ่านข้อความ  เรื่อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือเรียน 
อย่างคล่องแคล่ว  สรุปใจความสำคัญ แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและ 
มีมารยาทในการอ่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พูด อธิบาย ชี้แจงจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านได้หลายแง่มุมอย่างสมเหตุสมผล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฟัง ดู พูด อ่าน อย่างมีมารยาทพูด  โต้แย้งจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านได้ 

อย่างสมเหตุสมผลที่ไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฟัง ดู พูด อ่าน อย่างมีมารยาทพูด  วิเคราะห์ วิจารณ์จากเรื่องที่ฟัง  ดู และ     

อ่านอย่างมีเหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
 
 
 



 
๑๐ 

 

คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

เขียนได้  เขียนคล่อง  
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3  
เขียนได้  หมายถึง  ความสามารถในการเขียนคำ  ประโยค  ข้อความสั้นๆ เรื่องราวได้ถูกต้อง 

ได้ตามระดับของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   ขึ้นไป 
เขียนคล่อง  หมายถึง  ความสามารถในการการเขียนคำ  ประโยค  ข้อความ  เรื่องราวได้ถูกต้อง 

ตามหลักเกณฑ์ทางภาษาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามระดับของผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เขียนคำพ้ืนฐานและเข้าใจความหมายของคำพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 600 คำ 
และมีมารยาทในการเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เขียนคำพ้ืนฐาน เพิ่มจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 800 คำ 
และมีมารยาทในการเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เขียนคำพ้ืนฐาน เพิ่มจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 1,200 คำ  
และมีมารยาทในการเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เขียนย่อความอย่างคล่องแคล่วและมีมารยาทในการเขียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างคล่องแคล่วและมีมารยาทในการเขียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เขียนเรียงความอย่างคล่องแคล่วและมีมารยาทในการเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียน อธิบาย ชี้แจงจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านได้หลายแง่มุมอย่างสมเหตุสมผล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขียน โต้แย้งจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านได้อย่างสมเหตุสมผลที่ไม่เป็นโทษต่อตนเอง

และผู้อ่ืน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขียน วิเคราะห์ วิจารณ์จากเรื่องท่ีฟัง ดู และอ่านอย่างมีเหตุผลที่เป็นประโยชน์ 

ต่อส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 

คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 
มาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 

“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 

 
แนวคิด 

 การส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน การเขียนให้เกิดผลสําเร็จนั้นจําเป็นต้องมีมาตรการและแนวปฏิบัติ      
เพื ่อเป็นกรอบงานในการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย มุ ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องสอดคล้องกัน         
เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาและเกิดผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนากรอบการปฏิบัติงานพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้          

มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง  เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียนและระดับรายบุคคล 
 2.  เพ่ือให้โรงเรียนมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
นักเรียนด้านการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง   
 3.  เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรม การวิจัย ในการแก้ไขปัญหานักเรียนด้านการอ่านไม่ออก   
เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องและสื่อสารได้ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและความแตกต่างของผู้เรียน 
 4.  เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย     
และพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้แก่ครูผู้สอนทุกคนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 5. เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ผลของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีการเสริมแรงสร้างขวัญกำลังใจ   
แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ด ี  
 6. เพื่อสร้างเครือข่ายการนิเทศ ความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน           
ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒ 

 

คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”  

  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

1.  ดำเนินการประกาศนโยบาย “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”  
ให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดรับทราบ 

2. ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นโรงเรียนในสังกัด วิเคราะห์ 
สภาพปัญหา สาเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคล 
ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

3. บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จัดทำคู่มือการดำเนินการพัฒนา  
“สพป.พะเยา เขต 2 “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” และเสริมสร้างกำลังใจแก่
ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติงาน  

4. กำหนดแผนงาน/โครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ 
สอดคล้องตามนโยบาย กลยุทธ์ของสพฐ. และดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

5. ส่งเสริมสนับสนุนจัดการซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ RT และNT ป. 3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเป็นไปตาม
จุดเน้นของสพฐ.  

6. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ พัฒนาครู พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ       
การแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียน ให้สอดคล้องตามสภาพปัญหาและบริบทของท้องถิ่น 

7. กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน         
ในสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

8. รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 

คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ปฏิทินการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”  

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

การดำเนินการ/งานที่ควรปฏิบัติ ระยะเวลา 
จำนวน
ครั้ง/ปี 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ปฏิบัติ 

1. ดำเนินการประกาศนโยบาย “ปี 2564 
เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
และประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องในสังกัดรับทราบ 

มิถุนายน 2564 1 ครั้ง สพป.พะเยา เขต 2 

2. ดำเนินการประเมิน สำรวจการอ่าน      
การเขียนของนักเรียนทุกระดับชั ้นของโรงเรียน     
ในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน
การเขียนภาษาไทยทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคลโดย
ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 
➢ จัดทำแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะสม 

กับสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
จัดทําเป็นสารสนเทศ  (ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ) 
➢ ดำเนินการประเมิน ภาคเรียนที่ 1  

กรกฎาคม 2564 ภาคเรียนที่ 2 ธันวาคม 2564 

ภาคเรียนที่ 1 
ภายในวันที่ 23 
กรกฎาคม 2564 
ภาคเรียนที่ 2  
ภายในวันที่ 24  
ธันวาคม 2564 

2 ครั้ง สพป.พะเยา เขต 2 

3. นิเทศติดตามผลโรงเรียนทุกโรงเรียน 
 

ภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง 
มิ.ย. – พ.ย. 2564 
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่าง 
ธ.ค.2564 - มี.ค. 2565 

4 ครั้ง รองผอ.สพป. 
ศึกษานิเทศก์ 
เขตปฎิบัติการ 

4 พัฒนา ผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียน 
4.1  ประชุมชี้แจงประสานความร่วมมือผู้บริหาร
โรงเรียน ครูวิชาการ 
4.2  อบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย 
4.3  พัฒนาส่งเสริมนักเรียนโดยกิจกรรมโครงการ
รักษ์ภาษาไทย 

มิถุนายน– พฤศจิกายน
2564 

5 ครั้ง สพป.พะเยา เขต 2 
ผู้บริหารโรงเรียน
ครูผู้สอนภาษาไทย 
นักเรียนในสังกัด 

5 ประเมินความสามารถการอ่าน การเขียน 
ของนักเรียนทุกระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 1 
กรกฎาคม 2564 
ภาคเรียนที่ 2  
พฤศจิกายน 2564 

2 ครั้ง สพป.พะเยา เขต 2 
 

6 รายงานผลการดำเนินงานต่อสพฐ. ภาคเรียนที่ 1 ก.ค. 64 
ภาคเรียนที่ 2 ธ.ค. 64 

2 ครั้ง สพป.พะเยา เขต 2 
 

 
 



 
๑๔ 

 

คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ปฏิทินการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”  

ระดับโรงเรียน (ผู้บริหารโรงเรียน) 
 

1. ประชุมครูทุกคนดำเนินการประกาศนโยบาย จุดเน้น “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่  
อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” ให้ครูและผู้ปกครองรับทราบและมีส่วนในการดำเนินการ 

2. ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนในสังกัด  
วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ เพ่ือเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยทุกระดับชั้น       
เป็นรายบุคคล ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
อย่างชัดเจน โดยประสานความร่วมมือระหว่างครูภาษาไทย ครูผู้สอนกลุ่มสาระอ่ืน บุคลากรในโรงเรียนและ 
ต่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน 

3. ปรับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยให้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกับครูผู้สอนทุกคน 
ทุกกลุ่มสาระ มผีู้รับผิดชอบโดยตรงและมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน ในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก  
เขียนไม่ได้  

4. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ทั้งระยะ สั้นและระยะยาว     
โดยเน้นคุณภาพนักเรียน คุณภาพครูผู ้สอน และการบริหารจัดการที่ดีและผนวกแผนพัฒนาไว้ในการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนด้วย 

5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะ 
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน 

6. มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครูภาษาไทยและคัดเลือกครูภาษาไทย 
ที่มีคุณภาพ มีความพร้อมเข้าใจพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย
และฝึกคิด ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้เทคนิคการสอนและสื่อเหมาะสม ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนานักเรียน 
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) 

7. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเขียน การคัดลายมือ และแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอตาม 
บริบทของโรงเรียน เช่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการอ่านการเขียน  ห้องสมุดโรงเรียน จัดป้าย
นิเทศ จัดมุมหนังสือในห้องเรียน โครงการ “สรรค์สาร...ปันประสบการณ์อ่าน” ปีการศึกษา 2564  โดยส่งเสริม
ให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ ฝึกอ่านสรุปความย่อความ เรียงความ และเขียนบันทึกโดย
บูรณาการและเชื่อมโยงภาษาไทยกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น โดยแสดงผลการอ่านการเขียนที่ชัดเจน 

8. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ภายใน ภาคเรียนที่ 1 ก.ค. 2564  ภาคเรียนที่ 2 ธ.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕ 

 

คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ปฏิทินการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”  

 ระดับโรงเรียน (ผู้บริหารโรงเรียน) 
 

การดำเนินการ/งานที่ควรปฏิบัติ ระยะเวลา จำนวนครั้ง/ปี 
1. ดำเนินการประกาศนโยบาย     

“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้  
ลายมือสวย”  

ประชุมชี้แจงครูและผู้ปกครองรับทราบและ 
มีส่วนในการดำเนินการ 

มิถุนายน 
2564 

1 ครั้ง 

 2.  ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน
ทุกระดับชั้น  
-  วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ เพ่ือเป็นข้อมูล
นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
ทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคล จัดทําเป็นสารสนเทศ 
-  ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะสม
กับสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
ชัดเจน โดยประสานความร่วมมือระหว่างครูภาษาไทย 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระอ่ืน บุคลากรในโรงเรียนและต่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน 

ภาคเรียนที่ 1 กรกฎาคม 2564 
ภาคเรียนที่ 2 ธันวาคม 2564 

2 ครั้ง 

3. จัดทำโครงการ/แผนพัฒนาการอ่านออก  
เขียนได้ระดับโรงเรียน /แผนการสอนซ่อมเสริม
รายบุคคล โดยครูทุกคนทุกกลุ่มสาระให้ร่วม
รับผิดชอบและแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก  
เขียนไม่ได้ 

ระหว่าง 
กรกฎาคม 2564 – เมษายน2565 

1 ครั้ง 

4. ประชุมวิชาการเพ่ือรายงานความก้าวหน้า 
ในการดำเนินการเป็นรายชั้นเรียน 

ปีการศึกษา 2564 ทุกเดือน 

5. ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ระหว่าง 
กรกฎาคม 2564 – เมษายน 2565 

1 ครั้ง 

6.  พัฒนา/จัดหา/จัดทำสื่อ นวัตกรรมที่ใช้   
ในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน เช่น แนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning 

ระหว่าง 
กรกฎาคม 2564 – เมษายน 2565 

ตลอดปีการศึกษา 

7.  ตรวจแผนการสอนซ่อมเสริม ระหว่าง 
กรกฎาคม 2564 – เมษายน 2565 

ตลอดปีการศึกษา 

8. ตรวจเยี่ยมนิเทศห้องเรียน ระหว่าง 
กรกฎาคม 2564 – เมษายน 2565 

ตลอดปีการศึกษา 

9. จัดระบบการสอนซ่อมเสริมให้มีประสิทธิภาพ ระหว่าง 
กรกฎาคม 2564 – เมษายน 2565 

ตลอดปีการศึกษา 



 
๑๖ 

 

คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 
ปฏิทินการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 

“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”  
 ระดับโรงเรียน (ผู้บริหารโรงเรียน) 
 

การดำเนินการ/งานที่ควรปฏิบัติ ระยะเวลา จำนวนครั้ง/ปี 
10. ส่งเสริม/รวบรวมวธิีปฏิบตัิที่ดีในการสอนอ่าน 
สอนเขียน 

เมษายน 2565 1 ครั้ง 

11. ทดสอบการอ่าน การเขียนของนักเรียน ระหว่าง 
กรกฎาคม 2564 
 – เมษายน 2565 

ทุกเดือน 

12.  เสริมกำลังใจ 
12.1  มอบเกียรติบัตรห้องเรียนที่ประสบ 

ผลสำเร็จด้านการพัฒนาการอ่าน การเขียน 
   12.2 มอบเกียรติบัตรครูผู้สอนที่ประสบ 
ผลสำเร็จด้านการพัฒนาการอ่าน การเขียน 

เมษายน 2565 1 ครั้ง 

   13. รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ภาคเรียนที่ 1 ก.ค. 2564 
ภาคเรียนที่ 2 ธ.ค. 2564 

2 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๗ 

 

คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 
มาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 

“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”  
ระดับห้องเรียน  (ครูผู้สอนทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

 
1. สำรวจข้อมูลและคัดกรองนักเรียนทุกระดับชั้น แล้วจัดทำสารสนเทศ 
2. ทำความรู้จัก ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วสำรวจข้อมูลนักเรียนทุกคนจัดทำสารสนเทศ

แสดงจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้ โดยระบุปัญหาและสาเหตุ 
2.1  ประเมินความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมิน
ความสามารถและทักษะของสถานศึกษา (ประเมินเพ่ือคัดกรอง) 

2.2   จัดกลุ่มนักเรียนตามสภาพปัญหา 
2.3   จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล 

3.  จัดทำโครงการ/แผนพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือพัฒนานักเรียนตามสภาพปัญหา 
3.1   เสนอโครงการ/แผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
3.2   ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ/แผนพัฒนา 
3.3   วัดและประเมินผลความก้าวหน้า 
3.4   สรุปรายงานผลทุกเดือน 
3.5   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) 

4. สร้างนวัตกรรม/จัดหา/จัดทำ แล้วนำมาใช้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียน 
5. เตรียมการสอน 

5.1  ศึกษาหลักสูตร โครงสร้าง มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
5.2  จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมและบันทึกผลทุกวัน 
5.3  เตรียมสื่อการเรียนการสอน 
5.4  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคัดลายมือทุกครั้งที่สอน 

6. จัดทำบัญชีคำพ้ืนฐาน/คำใหม่ทุกระดับชั้นให้กับนักเรียนทุกคน 
7. จัดป้ายนิเทศ/บัตรคำศัพท์ใหม่จากบทเรียน 
8. สอนซ่อมเสริมและบันทึกการสอนทุกครั้ง 
9. ประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ควรมีการทดสอบนักเรียนเป็นระยะเพ่ือดูพัฒนาการ 
10. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนต่อผู้บริหารโรงเรียน 
11.  พัฒนารายงานวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการพัฒนาการสอนอ่านเขียน 

 
 
 
 
 
 
 



 
๑๘ 

 

คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ปฏิทินการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”  
ระดับห้องเรียน (ครูผู้สอนทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

 
การดำเนินการ/งานที่ควรปฏิบัติ ระยะเวลา จำนวนครั้ง/ปี 

1. ทำความรู้จัก ศึกษานักเรียนเป็น 
รายบุคคล โดยสำรวจข้อมูล นักเรียนทุกคน     
ด้านปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย จัดทำ
สารสนเทศแสดงจำนวนนักเรียนอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ โดยระบุปัญหาสาเหตุเป็นรายบุคคล       
ตามแบบฟอร์มเอกสาร 

1.1 ประเมินความสามารถในการอ่าน 
การเขียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้เครื่องมือ  
วัดและประเมินความสามารถและทักษะตาม
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน จัดกลุ่มนักเรียนตาม
สภาพปัญหา 

1.2 จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริม 
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 1 กรกฎาคม 2564 
ภาคเรียนที่ 2 ธันวาคม 2564 

2 ครั้ง 

2.  จัดทำโครงการ/แผนพัฒนาการอ่านการ
เขียนเพ่ือพัฒนานักเรียนตามสภาพปัญหา 
2.1 เสนอโครงการ/แผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหาร 
2.2 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการอ่าน

ออกเขียนได้ระดับห้องเรียน 
2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ/

แผนพัฒนา 
2.4 วัดและประเมินผลความก้าวหน้า 
2.5 สรุปรายงานผลทุกเดือน 

 กรกฎาคม 
2564 

1 ครั้ง 

3.  สร้างนวัตกรรม/จัดหา/จัดทำ แล้ว
นำมาใช้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียน 

ระหว่าง 
กรกฎาคม 2564 – เมษายน

2565 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
๑๙ 

 

คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ปฏิทินการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”  
ระดับห้องเรียน (ครูผู้สอนทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

 
การดำเนินการ/งานที่ควรปฏิบัติ ระยะเวลา จำนวนครั้ง/ปี 

4. เตรียมการสอน 
4.1 ศึกษาหลักสูตร โครงสร้าง 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
4.2 จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมและ

บันทึกผลทุกวัน 
4.3 เตรียมสื่อการเรียนการสอน 
4.4 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน  

การเขียนทุกครั้งที่สอน 
4.5 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
4.6 นักเรียนได้คิดค้นปัญหาด้วยตนเอง 
4.7 นักเรียนรักการอ่าน ใช้เวลาว่าง

แสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
4.8 อ่ืนๆ  

ฯลฯ 

ปีการศึกษา 2564 ทุกครั้งที่สอน 

5.  จัดทำบัญชีคำพ้ืนฐาน/คำใหม่ 
ทุกระดับชั้นให้กับนักเรียนทุกคน 

5.1 อ่านคำพ้ืนฐาน/คำใหม่ทุกวัน  
(วันละ 4 -5 คำ) 

5.2 เขียนตามคำบอก 
5.3 คัดลายมือ 
5.4 เขียนเรื่องจากภาพ  
5.5 อ่ืนๆ  

ฯลฯ 

ปีการศึกษา 2564 ทุกวัน 

6.  จัดป้ายนิเทศ/บัตรคำศัพท์ใหม่จาก
บทเรียน 

ปีการศึกษา 2564 ทุกสัปดาห์ 

7.  จัดมุมหนังสือในห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 ตลอดปี 
8.  สอนซ่อมเสริมและบันทึกการสอนทุกครั้ง ปีการศึกษา 2564 ทุกวัน 
9.  ประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ทุกเดือน 

 
 
 
 
 



 
๒๐ 

 

คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 
เกณฑ์ในการพิจารณาระดับการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติตามมาตรการ 

“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 
 

รายการปฏิบัติ/ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม (5) ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ปฏิบัติได้ตาม
มาตรการและแนว
ปฏิบัติระดับ
โรงเรียนและระดับ
ห้องเรียนทุกข้อ 

1. ปฏิบัติได้ตามมาตรการ
และแนวปฏิบัติระดับ
โรงเรียนและระดับ
ห้องเรียนร้อยละ 80 -89 

1. ปฏิบัติได้ตาม
มาตรการและแนว
ปฏิบัติระดับโรงเรียน
และระดับห้องเรียน
ร้อยละ 70 -79 

1. ปฏิบัติได้ตาม
มาตรการและแนวปฏิบัติ
ระดับโรงเรียนและระดับ
ห้องเรียนร้อยละ  
60 -69 

1. ปฏิบัติได้ตาม
มาตรการและแนวปฏิบัติ
ระดับโรงเรียนและระดับ
ห้องเรียนน้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

2. นักเรียนระดับ  
ชั้นป. 1 – ม.3 
อ่านออก เขียนได้ 
อ่านคล่องเขียน
คล่อง อ่านและ     
มีทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์  
ทุกคน 

2. นักเรียนระดับชั้นป. 1 
– ม.3 อ่านออก เขียนได้ 
อ่านคล่องเขียนคล่อง  
อ่านและมีทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์  
ร้อยละ 80 -89 

2. นักเรียนระดับชั้น
ป. 1 – ม.3 อ่านออก 
เขียนได้ 
อ่านคล่องเขียนคล่อง 
อ่านและมีทักษะการ
สื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์  
ร้อยละ 70 -79 

2. นักเรียนระดับชั้น    
ป. 1 – ม.3 อ่านออก 
เขียนได้ 
อ่านคล่องเขียนคล่อง  
อ่านและมีทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์  
ร้อยละ 60 -69 

2. นักเรียนระดับชั้น   
ป. 1 – ม.3 อ่านออก 
เขียนได้ 
อ่านคล่องเขียนคล่อง 
อ่านและมีทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
น้อยกว่าร้อยละ 60 

3. นักเรียนกลุ่ม
อ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้มีพัฒนาการ
อ่านออก เขียนได้  
ร้อยละ 90-100 

5. นักเรียนกลุ่มอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้มี
พัฒนาการอ่านออก    
เขียนได้ร้อยละ 80 -89 

5. นักเรียนกลุ่มอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้มี
พัฒนาการอ่านออก 
เขียนได้ 
ร้อยละ 70 -79 

5. นักเรียนกลุ่มอ่าน    
ไม่ออก เขียนไม่ได้มี
พัฒนาการ 
อ่านออก เขียนได้ 
ร้อยละ 60 -69 

5. นักเรียนกลุ่มอ่าน   
ไม่ออก เขียนไม่ได้มี
พัฒนาการอ่านออก 
เขียนไดน้้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
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ภาคผนวก 
 

 
1. ตัวอย่างแผนเดินหน้าพัฒนา “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” ระดับโรงเรียน 

เอกสารหมายเลข 1 
2. ตัวอย่างแผนเดินหน้าพัฒนา “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” ระดับห้องเรียน  
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3. ตัวอย่างแผนเดินหน้าพัฒนา “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” รายบุคคล   

เอกสารหมายเลข 3 
4. แบบนิเทศกำกับ ติดตามการดำเนินงานเดินหน้าพัฒนา  

“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
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(ตัวอย่าง  ปก ปรับไดต้ามความเหมาะสม)  
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนเดินหน้าพัฒนา 

“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
ระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียน........................................................... 
กลุ่มโรงเรียน........................ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตัวอย่างแผน ระดับโรงเรียน 
แผนเดินหน้าพัฒนาแผนเดนิหน้าพัฒนา “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

ระดับโรงเรียนปีการศึกษา 2564 
ส่วนที่  ๑  ความเป็นมาของการดำเนินการ 

หลักการและเหตุผล   (ปรับตามสภาพบริบทและสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียน) 
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทย ได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

ซึ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์กำหนดให้มีการปฏิรูป 
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือศตวรรษท่ี ๒๑ โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมประชากรสู่การเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ รวมทั้งตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา รู้เท่าทันสื่อ ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองดีรู้สิทธิ
หน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ นั้น 

เพ่ือให้ประกาศนโยบาย ปี 2564 “เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ 
ลายมือสวย” มีการดำเนินงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ตามนโยบาย มาตรการ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในสังกัดดำเนินงานอย่าง
เป็นระบบและเกิดความร่วมมือในการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
รวมทั้งแก้ไขปัญหานักเรียนด้านการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องอย่างต่อเนื่องของทุกภาค
ส่วน ตั้งแต่ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียน อีกท้ังเป็นแนวทางให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้นให้มีสามารถด้านการอ่านการเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

            จากความสำคัญดังกล่าว โรงเรียน………………………โดยนาย/นาง.................................ผู้อำนวยการ
โรงเรียน............................จงึได้ประชุมคณะครูเพ่ือแจ้งนโยบายเร่งด่วนนี้เพื่อการพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถในอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง โดยได้มีการ
วางแผนร่วมกันทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว  ในระยะเร่งด่วนได้ทำความเข้าใจกับครูผู้สอนทุกคนทุกระดับชั้น 
ทุกกลุ่มสาระ เพื่อรับทราบนโยบายในการพัฒนาผู้เรียน โดยให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในการพัฒนานักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งได้ทำพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาใน
ระดับโรงเรียน  ระดับห้องเรียน ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า โรงเรียน.................ได้ดำเนินการตามนโยบาย   
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” อย่างเป็นระบบ  มีข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนที่เป็น
สารสนเทศสำหรับครูผู้สอนทุกคน  ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการอ่าน เขียนของนักเรียนต่อไป 
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(  ส่วนที่  ๒ ข้อมูลพื้นฐาน ) 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………..ตั้งอยู่เลขท่ี…………………...ถนน…………………..
ตำบล…………………..อำเภอ……………..จังหวัด………………….สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2   
รหัสไปรษณีย…์………………..โทรศัพท์………………………โทรสาร……………………. 
e – mail………………………………….website……………………………………………… 
1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ…………………………………ถึงระดับ………………………… 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 
2.1 ชื่อ – สกุลผู้บริหาร…………………………………………………………………………… 

วุฒิการศึกษาสูงสุด……………………………..สาขา……………………………………. 
โทรศัพท์............................................................ e – mail…………………….. 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่…………………..จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา……ปี ………เดือน 

2.2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน(ท่ีได้รับแต่งตั้ง)………………………….คน 
2.2.1 ชื่อ……………………………วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………… e–mail……………….. 
รับผิดชอบกลุ่ม/ฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)............................. 
2.2.2 ชื่อ……………………………วุฒิการศึกษาสูงสุด………………… e–mail…………………… 
รับผิดชอบกลุ่ม/ฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา).............................. 

3.  ข้อมูลนักเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564)  ดังนี้ 

1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด………………………คน 
2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น..............คน    จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ชั้น จำนวนนักเรียน ห้อง จำนวนครู  
อนุบาล ๑     
อนุบาล ๒     
ป.๑     
ป.๒     
ป.๓     
ป.๔     
ป.๕     
ป.๖     
ม.๑     
ม.๒     
ม.๓     

รวม     
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30 

1. ข้อมูลครูประจำชั้น 
 

 

ชั้น 
ห้
อ
ง 

ชื่อ-สกุล วุฒิ วิชาเอก อายุ(ปี) 
ประสบการณ์การสอน

(ปี) 

วิชาที่สอน 

อนุบาล ๑        
อนุบาล ๒        
ป.๑        
ป.๒        
ป.๓        
ป.๔        
ป.๕        
ป.๖        
ม.๑        
ม.๒        
ม.๓        
ผู้บริหาร       
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(ส่วนที่  ๓  สรุปผลการคัดกรองการอ่าน การเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น) 
(หมายเหตุการณ์คัดกรอง กำหนดให้โรงเรียนใช้เครื่องมือการคัดกรองของสถานศึกษา) 

 จากการดำเนินการคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่...................................ถึง……………………………..โดยดำเนินการ
ตามแนวทางที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒  ปรากฏผล  ดังนี้   
ตาราง  ๑ ผลการคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด...........คน        เด็กปกติ     จำนวน...............คน  เด็กพิเศษ  จำนวน................คน  
ความสามารถด้านการอ่าน 
(อ้างอิงข้อมูลผลการประเมินคัดกรอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2564 ) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ัน     
ป.1-3 

จำนวนนักเรียน นักเรียนปกตจิำแนกตามผลประเมินการอ่านออกเสยีง นักเรียนปกตจิำแนกตามผลประเมินการอ่านรูเ้รื่อง 

(1)ปกติ+ 
บกพร่อง 
ทางการ 
เรียนรู้
(ถ้ามี) 

(2)บกพร่อง 
ทางการ 
เรียนรู ้
(ถ้ามี) 

3)ดังนั้น
นักเรียน

ปกติ
(คน) 

(4) ดีมาก 
(คน) 

  
  

(5) 
ด ี
(คน) 
  
  

(6)พอใช้ 
(คน) 

  
  

(7)ปรับปรุง 
(คน) 

  
  

(8)รวม 
การอ่าน 

(คน) 
  

(9) ดีมาก 
(คน) 

  
  

(10) 
ดี 
(คน) 
  
  

(11) พอใช้ 
(คน) 

  
  

(12)ปรับปรุง 
(คน) 

  
  

(13)รวม 
การอ่าน 

(คน) 
  

ป.1              

ป.2              

ป.3              
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 
 

ที ่ ช้ันป.1-3 

จำนวนนักเรียนปกติจำแนกตามผลประเมินการเขียนคำ จำนวนนักเรียนปกติจำแนกตามผลประเมินการเขียนประโยค 

(14)ดีมาก (15) ดี (16)พอใช้ (17)ปรับปรุง (18)รวม (19)ดีมาก (20) ดี (21)พอใช้ (22)ปรับปรุง (23)รวม 

(คน) (คน) (คน) (คน) การเขียน (คน) (คน) (คน) (คน) การเขียน 

        (คน)         (คน) 

                    

1 ป.1           

2 ป.2           

3 ป.3           
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
 

ที ่ ช้ันป.
4-6 

จำนวนนักเรียน นักเรียนปกตจิำแนกตามผลประเมินการอ่านออกเสยีง นักเรียนปกตจิำแนกตามผลประเมินการอ่านรูเ้รื่อง 
(1)ปกติ+ (2)บกพร่อง 3)ดังนั้น

นักเรียน
ปกติ
(คน) 

(4) ดีมาก (5) ด ี (6)พอใช้ (7)ปรับปรุง (8)รวม (9) ดีมาก (10) ดี (11) พอใช้ (12)ปรับปรุง (13)รวม 
บกพร่อง ทางการ (คน) (คน) (คน) (คน) การอ่าน (คน เร่งด่วน(คน) คล่อง (คน)   การอ่าน 
ทางการ เรียนรู ้         (คน)         (คน) 
เรียนรู้
(ถ้ามี) (ถ้ามี)                     

4 ป.4              
5 ป.5              
6 ป.6              
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ที ่ ช้ันป.
4-6 

จำนวนนักเรียน จำนวนนกัเรียนปกติจำแนกตามผลประเมินการเขียนเร่ือง จำนวนนักเรียนปกติจำแนกตามผลประเมินการเขียนสรุปใจความ 

(1)ปกติ+ (2)บกพร่อง (14)ดีมาก (15) ดี (16)พอใช้ (17)ปรับปรุง (18)รวม (19)ดีมาก (20) ดี (21)พอใช้ (22)ปรับปรุง (23)รวม 

บกพร่อง ทางการ (คน) (คน) (คน) (คน) การเขียน (คน (คน)  (คน) (คน) การเขียน 

ทางการ เรียนรู ้         (คน)         (คน) 
เรียนรู้(ถ้า

มี) (ถ้ามี)                     

4 ป.4                  

5 ป.5                  

6 ป.6                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-63 
 

ช้ันม.1-3 

 
จำนวนนักเรียน 

 
นักเรียนปกตจิำแนกตามผลประเมินการรูเ้รื่องการอ่าน  

 (1)ปกติ+ (2)บกพร่อง 3)ดังนั้นนักเรียนปกติ(คน) (4) ดีมาก (5) ดี (6)พอใช้ (7)ปรับปรุง 

(8)รวม 
การอ่าน 

(คน) 

 บกพร่อง ทางการ (คน) (คน) (คน) (คน) 
 ทางการ เรียนรู ้     

 เรียนรู้(ถ้ามี) (ถ้ามี)     

ม.1          
ม.2          
ม.3          
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 
 
 

ที ่ ช้ันม.1-
3 

จำนวนนักเรียน นักเรียนปกตจิำแนกตามผลประเมินการเขียน 
  

นักเรียนปกตจิำแนกตามผลประเมินทั้งสองด้าน  

(1)ปกติ+ (2)บกพร่อง (4) ดีมาก (5) ด ี (6)พอใช้ (7)ปรับปรุง (8)รวม 
(4) ดี
มาก (5) ดี (6)พอใช้ (7)ปรับปรุง (8)รวม 

บกพร่อง ทางการ (คน) (คน) (คน) (คน) 
การ
อ่าน (คน) (คน) (คน) (คน) การอ่าน 

ทางการ เรียนรู ้         (คน)         (คน) 
เรียนรู้(ถ้า

มี) (ถ้ามี)                     

4 ม.1             

5 ม.2             

6 ม.3             
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 ตาราง 2  ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง  
จัดกลุ่มตามสภาพปัญหา 
 

ชั้น 
สภาพปัญหา (ระบุจำนวนคน) 

ป่วยเรื้อรั้ง/ขาดเรียน
บ่อย 

อยู่กับญาติ ย้ายมาใหม่ อ่ืนๆ(ยากจน 
ภาระทางบ้าน ฯลฯ 

เด็กพิเศษ 

ป.1      
ป.2      
ป.3      
ป.4      
ป.5      
ป.6      
ม.1      
ม.2      
ม.3      
รวม      

 
จากตาราง 2  ข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง จัดกลุ่มตามสภาพปัญหา
ของโรงเรียน………………………..พบว่า 

1.  นักเรียนกลุ่มสภาพปัญหาป่วยเรื้อรั้ง/ขาดเรียนบ่อย  จำนวน........คน  คิดเป็นร้อยละ................. 
2. นักเรียนกลุ่มสภาพปัญหาอยู่กับญาติ    จำนวน........คน  คิดเป็นร้อยละ................. 
3. นักเรียนกลุ่มสภาพปัญหาย้ายมาใหม่    จำนวน........คน  คิดเป็นร้อยละ................. 
4. นักเรียนกลุ่มสภาพปัญหาป่วยเรื้อรั้ง/ขาดเรียนบ่อย  จำนวน........คน  คิดเป็นร้อยละ................. 
5. นักเรียนกลุ่มสภาพปัญหาอื่นๆ………………………  จำนวน........คน  คิดเป็นร้อยละ................. 
6. นักเรียนกลุ่มสภาพเด็กพิเศษ    จำนวน........คน  คิดเป็นร้อยละ................. 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ตาราง  3  รายช่ือนักเรียนที่มีผลการคัดกรองอยู่ในกลุ่มปรับปรุง พอใช้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด...........คน   เด็กปกติ จำนวน................คน  
กลุ่มปรับปรุง 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนา 

ด้านการอ่านการเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   

๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
 
กลุ่มพอใช้ 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาด้านการอ่าน 

การเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   
๔   
๕   

๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ตาราง  4  รายช่ือนักเรียนที่มีผลการคัดกรองอยู่ในกลุ่มปรับปรุง พอใช้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด...........คน   เด็กปกติ จำนวน................คน  
กลุ่มปรับปรุง 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนา 

ด้านการอ่านการเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   

๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
 
กลุ่มพอใช้ 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาด้านการอ่าน 

การเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   
๔   
๕   

๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ตาราง  5  รายช่ือนักเรียนที่มีผลการคัดกรองอยู่ในกลุ่มปรับปรุง พอใช้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด...........คน   เด็กปกติ จำนวน................คน  
กลุ่มปรับปรุง 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนา 

ด้านการอ่านการเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   

๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
 
กลุ่มพอใช้ 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาด้านการอ่าน 

การเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   
๔   
๕   

๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ตาราง  6  รายช่ือนักเรียนที่มีผลการคัดกรองอยู่ในกลุ่มปรับปรุง พอใช้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด...........คน   เด็กปกติ จำนวน................คน  
กลุ่มปรับปรุง 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนา 

ด้านการอ่านการเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   

๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
 
กลุ่มพอใช้ 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาด้านการอ่าน 

การเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   
๔   
๕   

๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ตาราง  7  รายช่ือนักเรียนที่มีผลการคัดกรองอยู่ในกลุ่มปรับปรุง พอใช้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด...........คน   เด็กปกติ จำนวน................คน  
กลุ่มปรับปรุง 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนา 

ด้านการอ่านการเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   

๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
 
กลุ่มพอใช้ 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาด้านการอ่าน 

การเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   
๔   
๕   

๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ตาราง  8  รายช่ือนักเรียนที่มีผลการคัดกรองอยู่ในกลุ่มปรับปรุง พอใช้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด...........คน   เด็กปกติ จำนวน................คน  
กลุ่มปรับปรุง 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนา 

ด้านการอ่านการเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   

๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
 
กลุ่มพอใช้ 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาด้านการอ่าน 

การเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   
๔   
๕   

๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ตาราง  9  รายช่ือนักเรียนที่มีผลการคัดกรองอยู่ในกลุ่มปรับปรุง พอใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด...........คน   เด็กปกติ จำนวน................คน  
กลุ่มปรับปรุง 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนา 

ด้านการอ่านการเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   

๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
 
กลุ่มพอใช้ 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาด้านการอ่าน 

การเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   
๔   
๕   

๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ตาราง  10  รายช่ือนักเรียนที่มีผลการคัดกรองอยู่ในกลุ่มปรับปรุง พอใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด...........คน   เด็กปกติ จำนวน................คน  
กลุ่มปรับปรุง 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนา 

ด้านการอ่านการเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   

๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
 
กลุ่มพอใช้ 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาด้านการอ่าน 

การเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   
๔   
๕   

๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ตาราง  11  รายช่ือนักเรียนที่มีผลการคัดกรองอยู่ในกลุ่มปรับปรุง พอใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด...........คน   เด็กปกติ จำนวน................คน  
กลุ่มปรับปรุง 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนา 

ด้านการอ่านการเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   

๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
 
กลุ่มพอใช้ 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาด้านการอ่าน 

การเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   
๔   
๕   

๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 (ส่วนที่  4)  แผนเดินหน้าพัฒนา“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”  
ปีการศึกษา 2564  ระดับโรงเรียน 

โรงเรียน.....................................................    กลุ่มโรงเรียน.................................................สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 
       

ที ่ กิจกรรม/โครงการ วิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่  

อ่านออกเขียนได้  ลายมือสวย” 
1. ประชุมคระครูดำเนินการ 

ประกาศนโยบาย ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่  
อ่านออกเขียนได้  ลายมือสวย ประชุมชี้แจงครูและ
ผู้ปกครองรับทราบและมีส่วนในการดำเนินการ 

2.  แต่งตั้งคณะทำงาน 
ฯลฯ 

กรกฎาคม 2564  
ระบุผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 

2 การประเมินเพ่ือคัดกรอง สำรวจ  
การอ่าน การเขียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ดำเนินการประเมินคัดกรองการอ่านการเขียนของ
นักเรียนทุกระดับชั้น  
-  วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ เพ่ือเป็นข้อมูล
นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
ทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคล จัดทําเป็นสารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 1  
กรกฎาคม 2564 

ภาคเรียนที่ 2 ธันวาคม 
2564 

ระบุผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

3 สอนซ่อมเสริม ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน 
โดยประสานความร่วมมือระหว่างครูภาษาไทย 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระอ่ืน บุคลากรในโรงเรียนและ 
ต่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

 

ระบุผู้รับผิดชอบ 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 (ส่วนที่  4)  แผนเดินหน้าพัฒนา“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
ปีการศึกษา 2564  ระดับโรงเรียน 

โรงเรียน.....................................................    กลุ่มโรงเรียน............................................... ..สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 
       

ที ่ กิจกรรม/โครงการ วิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
4 พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 

นักเรียนกลุ่มอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
ดำเนินการตามโครงการ/แผนพัฒนาการอ่านออก 
เขียนได้ระดับโรงเรียน /แผนการสอนซ่อมเสริม
รายบุคคล โดยครูทุกคนทุกกลุ่มสาระให้ร่วม
รับผิดชอบและแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ ประชุมวิชาการเพ่ือรายงานความก้าวหน้า 
ในการดำเนินการเป็นรายชั้นเรียน 

ฯลฯ 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

 

ระบุผู้รับผิดชอบ 
 

 

5 พัฒนา/จัดหา/จัดทำสื่อ นวัตกรรม   
ที่ใช้ในการแก้ปัญหาการอ่าน 
การเขียน 

  ระบุผู้รับผิดชอบ 
 

 

6 จัดกิจกรรมคัดลายมือ  
ลูกพ่อขุนงำเมืองลายมือสวย 

  ระบุผู้รับผิดชอบ 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

(ส่วนที่  5) แผนการดำเนินงานจัดการสอนซ่อมเสริม   
แผนเดินหน้าพัฒนา“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

ปีการศึกษา 2564   
โรงเรียน.....................................................    กลุ่มโรงเรียน.................................................สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 

       
ที ่ กิจกรรม/โครงการ วิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมวางแผน ครูผู้สอนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ  

เพ่ือเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน
ภาษาไทยทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคล  

   

2 จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริม ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะสม 
กับสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
ชัดเจน 

   

3 สอนซ่อมเสริม จัดการซ่อมเสริมนักเรียน   
ที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสอบ RT ป. 1 และ NT ป. 3  
ป. 6 และ ม.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง         
การเรียนภาษาไทยเป็นไปตามจุดเน้นของ สพฐ. 

   

4 อ่ืนๆ     
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

(ส่วนที่  6 ) มาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา  
 ระดับโรงเรียน 

 แผนเดินหน้าพัฒนา “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

1. ประชุมครูทุกคนดำเนินการประกาศ “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้  
ลายมือสวย” ให้ครูและผู้ปกครองรับทราบและมีส่วนในการดำเนินการ 

2. ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนในสังกัด  
วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยทุกระดับชั้น       
เป็นรายบุคคล ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
อย่างชัดเจน โดยประสานความร่วมมือระหว่างครูภาษาไทย ครูผู้สอนกลุ่มสาระอ่ืน บุคลากรในโรงเรียน 
และต่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน 

3. ปรับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยให้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกับครูผู้สอนทุกคน 
ทุกกลุ่มสาระ มีผู้รับผิดชอบโดยตรงและมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน ในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก  
เขียนไม่ได้ ให้ผลการดำเนินงานส่งผลต่อความดีความชอบ 

4. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ทั้งระยะ สั้นและระยะยาว  
โดยเน้นคุณภาพนักเรียน คุณภาพครูผู ้สอน และการบริหารจัดการที่ ดีและผนวกแผนพัฒนาไว้ในการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนด้วย 

5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะ 
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน 

6. มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครูภาษาไทยและคัดเลือกครูภาษาไทย 
ที่มีคุณภาพ มีความพร้อมเข้าใจพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 และจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและ
ฝึกคิด ด้วยวิธีเรียน เทคนิคการสอนและสื่อเหมาะสม ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

7. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเขียน การคัดลายมือ และแสวงหาความรู้อย่าง 
สม่ำเสมอตามบริบทของโรงเรียน เช่น พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ภายในโรงเรียนให้เอื ้อต่อการอ่านการเขียน เช่น 
ห้องสมุดโรงเรียน จัดป้ายนิเทศ จัดมุมหนังสือในห้องเรียน โดยส่งเสริมให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ ฝึกอ่านสรุปความ ย่อความ เรียงความ และเขียนบันทึกโดยบูรณาการและเชื่อมโยงภาษาไทยกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนโดยแสดงผลการอ่านการเขียนที่ชัดเจน 

8. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
44 

 

คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ปฏิทินการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

 ระดับโรงเรียน (ผู้บริหารโรงเรียน) 
การดำเนินการ/งานที่ควรปฏิบัติ ระยะเวลา จำนวนครั้ง/ปี 

1.   ดำเนินการประกาศนโยบาย     
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” ประชุม
ชี้แจงครูและผู้ปกครองรับทราบและมีส่วนในการดำเนินการ 

กรกฎาคม 2564 1 ครั้ง 

     2.  ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้น  
-  วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ เพ่ือเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหา
การอ่านการเขียนภาษาไทยทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคล จัดทําเป็น
สารสนเทศ 
-  ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน โดยประสาน    
ความร่วมมือระหว่างครูภาษาไทย ครูผู้สอนกลุ่มสาระอ่ืน บุคลากร
ในโรงเรียนและต่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

ภาคเรียนที่ 1 กรกฎาคม 
2564 
ภาคเรยีนที่ 2 ธันวาคม 2564 

2 ครั้ง 

   3. จัดทำโครงการ/แผนพัฒนาการอ่านออก  
เขียนได้ระดับโรงเรียน /แผนการสอนซ่อมเสริมรายบุคคล โดยครู
ทุกคนทุกกลุ่มสาระให้ร่วมรับผิดชอบและแก้ปัญหานักเรียนอ่าน 
ไม่ออก เขียนไม่ได้ 

กรกฎาคม 2564 
 

1 ครั้ง 

   4. ประชุมวิชาการเพ่ือรายงานความก้าวหน้า 
ในการดำเนินการเป็นรายชั้นเรียน 

ปีการศึกษา 2564 ทุกเดือน 

   5. ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2564 1 ครั้ง 

     6.  พัฒนา/จัดหา/จัดทำสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา
การอ่าน การเขียน 

ปีการศึกษา 2564 ตลอดปี
การศึกษา 

   7.  ตรวจแผนการสอนซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2564 ตลอดปี
การศึกษา 

   8. ตรวจเยี่ยมนิเทศห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 ตลอดปี
การศึกษา 

   9. จัดระบบการสอนซ่อมเสริมให้มีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564 ตลอดปี
การศึกษา 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ปฏิทินการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

 ระดับโรงเรียน (ผู้บริหารโรงเรียน) 
 

การดำเนินการ/งานที่ควรปฏิบัติ ระยะเวลา จำนวนครั้ง/ปี 
   10. ส่งเสริม/รวบรวมวิธีปฏิบัติที่ดีในการสอน
อ่าน สอนเขียน 

เมษายน 2565 1 ครั้ง 

   11. ทดสอบการอ่าน การเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ทุกเดือน 
12.  เสริมกำลังใจ 

12.2  มอบเกียรติบัตรห้องเรียนที่ประสบ 
ผลสำเร็จด้านการพัฒนาการอ่าน การเขียน 
   12.2 มอบเกียรติบัตรครูผู้สอนที่ประสบ 
ผลสำเร็จด้านการพัฒนาการอ่าน การเขียน 

เมษายน 2565 1 ครั้ง 

   13. รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ภาคเรียนที่ 1 กรกฎาคม 2564 
ภาคเรียนที่ 2 ธันวาคม 2564 

2 ครั้ง 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

(ส่วนที่  7 ) มาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 
 “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

ระดับห้องเรียน 
1. สำรวจข้อมูลและคัดกรองนักเรียนทุกระดับชั้น แล้วจัดทำสารสนเทศ 
2. ทำความรู้จัก ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วสำรวจข้อมูลนักเรียนทุกคนจัดทำสารสนเทศ

แสดงจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้ โดยระบุปัญหาและสาเหตุ 
2.1   ประเมินความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนตั้งแต่ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมิน
ความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
2.2   จัดกลุ่มนักเรียนตามสภาพปัญหา 
2.3   จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล 

3.   จัดทำโครงการ/แผนพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือพัฒนานักเรียนตามสภาพปัญหา 
3.1   เสนอโครงการ/แผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
3.2   ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ/แผนพัฒนา 
3.3   วัดและประเมินผลความก้าวหน้า 
3.4   สรุปรายงานผลทุกเดือน 

4. สร้างนวัตกรรม/จัดหา/จัดทำ แล้วนำมาใช้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียน 
5. เตรียมการสอน 

5.1   ศึกษาหลักสูตร โครงสร้าง มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
5.2  จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมและบันทึกผลทุกวัน 
5.3  เตรียมสื่อการเรียนการสอน 
5.4  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเขียนทุกครั้งที่สอน 

6. จัดทำบัญชีคำพ้ืนฐาน/คำใหม่ทุกระดับชั้นให้กับนักเรียนทุกคน 
7. จัดป้ายนิเทศ/บัตรคำศัพท์ใหม่จากบทเรียน 
8. สอนซ่อมเสริมและบันทึกการสอนทุกครั้ง 
9. ประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ควรมีการทดสอบนักเรียนเป็นระยะเพ่ือดูพัฒนาการ 
10. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนต่อผู้บริหารโรงเรียน 
11.  พัฒนารายงานวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการพัฒนาการสอนอ่านเขียน 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ปฏิทินการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 
 “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

ระดับห้องเรียน (ครูผู้สอน) 
 

การดำเนินการ/งานที่ควรปฏิบัติ ระยะเวลา จำนวนครั้ง/ปี 
1.  ทำความรู้จัก ศึกษานักเรียนเป็น 

รายบุคคล โดยสำรวจข้อมูล นักเรียนทุกคน 
ด้านปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย จัดทำ
สารสนเทศแสดงจำนวนนักเรียนอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ โดยระบุปัญหาสาเหตุเป็นรายบุคคล  
ตามแบบฟอร์มเอกสาร 

1.1  ประเมินความสามารถในการอ่าน 
การเขียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้เครื่องมือวัด
และประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้น
การพัฒนาผู้เรียน 

1.2  จัดกลุ่มนักเรียนตามสภาพปัญหา 
1.3 จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมนักเรียน

เป็นรายบุคคล 

ภาคเรียนที่ 1 กรกฎาคม 2564 
ภาคเรียนที่ 2 ธันวาคม 2564 

2 ครั้ง 

2.  จัดทำโครงการ/แผนพัฒนาการอ่าน 
การเขียนเพ่ือพัฒนานักเรียนตามสภาพปัญหา 

2.1  เสนอโครงการ/แผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหาร 

2.2  ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ/
แผนพัฒนา 

2.3  วัดและประเมินผลความก้าวหน้า 
2.4  สรุปรายงานผลทุกเดือน 

กรกฎาคม 2564 
 

1 ครั้ง 

3.  สร้างนวัตกรรม/จัดหา/จัดทำ  
แล้วนำมาใช้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียน 

ปีการศึกษา 2564 ตลอดปีการศึกษา 

4.  สร้างนวัตกรรม/จัดหา/จัดทำ  
แล้วนำมาใช้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียน 

ปีการศึกษา 2564 ตลอดปีการศึกษา 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ปฏิทินการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 
 “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

ระดับห้องเรียน (ครูผู้สอน) 
 

การดำเนินการ/งานที่ควรปฏิบัติ ระยะเวลา จำนวนครั้ง/ปี 
5.  เตรียมการสอน 

5.1  ศึกษาหลักสูตร โครงสร้าง มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

5.2  จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมและ
บันทึกผลทุกวัน 

5.3  เตรียมสื่อการเรียนการสอน 
5.4  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน  

การเขียนทุกครั้งที่สอน 
5.5  นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
5.6  นักเรียนได้คิดค้นปัญหาด้วยตนเอง 
5.7  นักเรียนรักการอ่าน ใช้เวลาว่าง

แสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

ปีการศึกษา 2564 ทุกครั้งที่สอน 

6.  จัดทำบัญชีคำพ้ืนฐาน/คำใหม่ 
ทุกระดับชั้นให้กับนักเรียนทุกคน 
6.1  อ่านคำพ้ืนฐาน/คำใหม่ทุกวัน  

(วันละ 4 -5 คำ) 
6.2  เขียนตามคำบอก 
6.3  คัดลายมือ 
6.4  เขียนเรื่องจากภาพ  

ปีการศึกษา 2564 ทุกวัน 

7.  จัดป้ายนิเทศ/บัตรคำศัพท์ใหม่ 
จากบทเรียน 

ปีการศึกษา 2564 ทุกสัปดาห์ 

8.  จัดมุมหนังสือในห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 ตลอดปกีารศึกษา 
9.  สอนซ่อมเสริมและบันทึกการสอนทุกครั้ง ปีการศึกษา 2564 ทุกวัน 
10.  ประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ทุกเดือน 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

แบบนิเทศกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

 

ที ่ รายการปฏิบัติ 
การปฏิบัติ 

บันทึกข้อค้นพบ/
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ  

1 ระดับโรงเรียน 
ดำเนินการประกาศนโยบาย “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียน
ได้ ลายมือสวย”ประชุมชี้แจงครูและผู้ปกครองรับทราบและมีส่วนในการ
ดำเนินการ 

   

2 ประชุมครูทุกคนวางแผนการดําเนินงานตามมาตรการและ 
แนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้  
(จดัทำแผนเดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”) 

   

3 จัดทำแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรียน    
เป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน โดยประสานความร่วมมือระหว่างครู
ภาษาไทย ครูผู้สอนกลุ่มสาระอ่ืน ผู้ปกครอง ชุมชน  

   

4 จัดทำโครงการ/แผนพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ระดับโรงเรียน /
แผนการสอนซ่อมเสริมรายบุคคล โดยครูทุกคนทุกกลุ่มสาระให้ร่วม
รับผิดชอบและแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

   

5 จัดทำคำสั่งคณะดำเนินงาน โดยครูทุกคนทุกกลุ่มสาระให้ร่วมรับผิดชอบ
และแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

   

6 ประชุมวิชาการเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการทุกเดือน    
7 ส่งเสริมสนับสนุนจัดหา/จัดทําสื่อ จัดหา/จัดทำสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการ

แก้ปัญหาการอ่าน การเขียนให้ครูผู้สอน 
   

8 ดําเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้ 
นักเรียนอ่านออก เขียนได้ทั้งระดับโรงเรียนและระดับห้องเรียน 

   

9 ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น    
10 ครูมีวิธีการ/รูปแบบ/นวัตกรรมใน การพัฒนาและ แก้ปัญหา นักเรียน    

ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
   

11 จัดระบบการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครูทุกคน 
ทุกกลุ่มสาระมีส่วนร่วม 

   

12 ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน ตรวจแผนการ
สอนซ่อมเสริม  ตรวจเยี่ยมนิเทศห้องเรียน 

   

13 โรงเรียนสรุปผลการดําเนินงานให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามปฏิทิน
การดำเนินงาน 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 8 
คำสั่งคณะทำงาน 

แผนพัฒนา ““ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
ระดับโรงเรียน 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 

 
(ตัวอย่าง  ปก สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)  

 
 

 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนา “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

ระดับห้องเรียน 
ระดับชั้น………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียน........................................................... 
กลุ่มโรงเรียน........................ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 

 

เอกสารหมายเลข 2 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ตัวอย่างระดับห้องเรียน 
 

แผนพัฒนา “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
ระดับห้องเรียน  

 
ส่วนที่  ๑  ความเป็นมาของการดำเนินการ  

หลักการและเหตุผล   (ปรับตามสภาพบริบทและสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียน) 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทย ได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ซึ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์กำหนดให้มีการปฏิรูป 
กระบวนการเรียนรู้เพื่อศตวรรษท่ี ๒๑ โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมประชากรสู่การเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ รวมทั้งตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา รู้เท่าทันสื่อ ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองดีรู้สิทธิ
หน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ นั้น 

เพ่ือให้ประกาศนโยบาย ปี 2564 “เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ 
ลายมือสวย” มีการดำเนินงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ตามนโยบาย มาตรการ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และโรงเรียน..................................ในการส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อ่านคล่องเขียน
คล่อง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง รวมทั้งแก้ไขปัญหานักเรียนด้านการอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องอย่างต่อเนื่องของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียน อีกทั้งเป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ
ในการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้นให้มีสามารถด้านการอ่านการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

จากผลการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียนของโรงเรียน.......................................... ตาม
นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2  พบว่า จากกลุ่มเป้าหมายนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ……  มีผลการคัดกรองนักเรียนจำแนกตามระดับความสามารถ (ระดับความสามารถ
โรงเรียนสามารถเพิ่มเติมได้ตามการคัดกรองของแต่ละระดับชั้น โดยอ้างอิงผลการคัดกรองครั้งที่ 1 ภาคเรียนที ่
1 ปีการศึกษา 2564 ที่ทางสพป.พะเยา เขต 2 กำหนด ) ดังนี้ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
เสียงอยู่ในกลุ่มปรับปรุง จำนวน………………คน คิดเป็นร้อยละ……………… กลุ่มพอใช้ จำนวน………………คน คิดเป็น
ร้อยละ……………… การอ่านรู้เรื่องอยู่ในกลุ่มปรับปรุง จำนวน………………คน คิดเป็นร้อยละ……………… กลุ่มพอใช้ 
จำนวน………………คน คิดเป็นร้อยละ………………และนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการเขียนคำอยู่
ในกลุ่มปรับปรุง จำนวน………………คน คิดเป็นร้อยละ……………… กลุ่มปพอใช้ จำนวน………………คน คิดเป็นร้อย
ละ………………    (อ้างอิงข้อมูลจากการคัดกรองความสามารถด้านการอ่านการเขียนของโรงเรียน………………………
ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 )  

 
 
 

            ทั้งนี้ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………………………………………………….ครูประจำชั้น………………………../
ครูผู้สอนรายวิชาภาษไทย โรงเรียน............................จึงได้นโยบาย จุดเน้น เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน

เอกสารหมายเลข 2 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้       
โดยได้มีการวางแผนร่วมกันทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวในระดับห้องเรียน  ในระยะเร่งด่วนได้ทำความเข้าใจ
ร่วมกับครูผู้สอนทุกคนในระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระ เพ่ือรับทราบนโยบายในการพัฒนาผู้เรียน โดยให้ความร่วมมือกับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ในการพัฒนานักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งได้ทำ
พัฒนาจัดทำแผนพัฒนา “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” ระดับห้องเรียน ดังนั้นจึง
สามารถกล่าวได้ว่าห้องเรียนระดับชั้น..................ได้ดำเนินการตามนโยบายอย่างเป็นระบบ มีข้อมูลการพัฒนา
ผู้เรียนที่เป็นสารสนเทศสำหรับครูผู้สอนทุกคน  ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนต่อไป 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

(ส่วนที่  2 ) ข้อมูลครูผู้สอนในระดับชั้น…………………………………… 
 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิ วิชาเอก อายุ(ปี) 
 ประสบการ

ณ์การสอน
(ปี) 

วิชาที่สอน 
หมายเลข
โทรศัพท์ 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

(ส่วนที่  ๓ สรุปผลการคัดกรองการอ่าน การเขียน) 
 

 จากการดำเนินการคัดกรอง ทดสอบการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
................................... โดยดำเนินการตามแนวทางท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒  
ปรากฏผล  ดังนี้   
ตาราง  ๑ ผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด...........คน        เด็กปกติ     จำนวน...............คน  เด็กพิเศษ  จำนวน................คน  
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนำตารางผลการคัดกรองครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มาใส่ 
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ตาราง 2  ข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง จัดกลุ่มตามสภาพปัญหา 
 

สภาพปัญหา 
ป่วยเรื้อรั้ง/ขาดเรียน

บ่อย 
อยู่กับญาติ ย้ายมาใหม่ อ่ืนๆ(ยากจน 

ภาระทางบ้าน ฯลฯ 
เด็กพิเศษ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
จากตาราง 2  ข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง จัดกลุ่มตามสภาพปัญหา
ของนักเรียนระดับชั้น………………………..พบว่า 

1. นักเรียนกลุ่มสภาพปัญหาป่วยเรื้อรั้ง/ขาดเรียนบ่อย  จำนวน........คน  คิดเป็นร้อยละ................. 
2. นักเรียนกลุ่มสภาพปัญหาอยู่กับญาติ    จำนวน........คน  คิดเป็นร้อยละ................. 
3. นักเรียนกลุ่มสภาพปัญหาย้ายมาใหม่    จำนวน........คน  คิดเป็นร้อยละ................. 
4. นักเรียนกลุ่มสภาพปัญหาป่วยเรื้อรั้ง/ขาดเรียนบ่อย  จำนวน........คน  คิดเป็นร้อยละ................. 
5. นักเรียนกลุ่มสภาพปัญหาอื่นๆ………………………  จำนวน........คน  คิดเป็นร้อยละ................. 
6.  นักเรียนกลุ่มสภาพเด็กพิเศษ    จำนวน........คน  คิดเป็นร้อยละ................. 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ตาราง  3  รายช่ือนักเรียนที่มีผลการคัดกรองอยู่ในกลุ่มปรับปรุง กลุ่มพอใช้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  …………… 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด...........คน   เด็กปกติ จำนวน................คน  
 
กลุ่มปรับปรุง 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนา 

ด้านการอ่านการเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   
๓   
๔   
๕   

๖   

๗   
๘   
๙   

๑๐   
 
กลุ่มพอใช้ 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาด้านการอ่าน 

การเขียน 
ชื่อ – สกุล 

๑ 

  เช่น  การอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 
ฯลฯ 

1…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………. 

 
 

๒   

๓   
๔   
๕   
๖   
๗   

๘   

๙   
๑๐   
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

59 
(ส่วนที่  4) แผนเดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

ระดับชั้น.................................................สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 

       
 

 

 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ วิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ ปี 2564 เด็กไทยวิถี

ใหม่ อ่านออกเขียนได้ 
ลายมือสวย 

 

ประชุมคณะครูผู้สอนในระดับชั้นดำเนินการ 
ประกาศนโยบาย     
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”  
แต่งตั้งคณะทำงาน 

ฯลฯ 

กรกฎาคม 2564  
ระบุผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 

2 การประเมิน คัดกรอง 
สำรวจการอ่านการ
เขียนของนักเรียนในชั้น
เรียน 

ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน 
ทุกคนในชั้นเรียน 
-  วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ เพ่ือเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหา
การอ่านการเขียนภาษาไทย 
ทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคล จัดทําเป็นสารสนเทศ 

ภาคเรียนที่ 1 กรกฎาคม
2564 

ภาคเรียนที่ 2 ธันวาคม
2564 

 
ระบุผู้รับผิดชอบ 

 

 

3 สอนซ่อมเสริม ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน โดยประสานความร่วมมือ
ระหว่างครูภาษาไทย ครูผู้สอนกลุ่มสาระอ่ืน บุคลากรในโรงเรียน
และต่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

ระบุผู้รับผิดชอบ 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 
60 

 
 (ส่วนที่  4) แผนดำเนินการเร่งรัดการอ่านออกเขียนได้  

ตามประกาศนโยบาย “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
โรงเรียน.....................................................    กลุ่มโรงเรียน.................................................สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 

 
    ที ่ กิจกรรม/โครงการ วิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
4 พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 

นักเรียนกลุ่มอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
จัดทำโครงการ/แผนพัฒนาการอ่านออก เขียนได้
ระดับห้องเรียน /แผนการสอนซ่อมเสริมรายบุคคล 
โดยครูทุกคนทุกกลุ่มสาระในระดับชั้นเรียนให้ร่วม
รับผิดชอบและแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ 

ฯลฯ 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

 

  

5 พัฒนา/จัดหา/จัดทำสื่อ นวัตกรรมที่
ใช้ ในการแก้ปัญหาการอ่าน  
การเขียน 

    

6 อ่ืนๆ     
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 (ส่วนที่  5 )  
มาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา  

“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 ระดับห้องเรียน  

1.  สำรวจข้อมูลและคัดกรองนักเรียนทุกระดับชั้น แล้วจัดทำสารสนเทศ 
2. ทำความรู้จัก ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วสำรวจข้อมูลนักเรียนทุกคนจัดทำสารสนเทศ

แสดงจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้ โดยระบุปัญหาและสาเหตุ 
2.1   ประเมินความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนตั้งแต่                

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 

2.2  จัดกลุ่มนักเรียนตามสภาพปัญหา 
2.3  จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล 

3.   จัดทำโครงการ/แผนพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือพัฒนานักเรียนตามสภาพปัญหา 
3.1   เสนอโครงการ/แผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

3.2   ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ/แผนพัฒนา 
3.3   วัดและประเมินผลความก้าวหน้า 
3.4   สรุปรายงานผลทุกเดือน 

4. สร้างนวัตกรรม/จัดหา/จัดทำ แล้วนำมาใช้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียน 
5. เตรียมการสอน 

1.1  ศึกษาหลักสูตร โครงสร้าง มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
1.2  จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมและบันทึกผลทุกวัน 
1.3  เตรียมสื่อการเรียนการสอน 
1.4  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเขียนทุกครั้งที่สอน 

6. จัดทำบัญชีคำพ้ืนฐาน/คำใหม่ทุกระดับชั้นให้กับนักเรียนทุกคน 
7. จัดป้ายนิเทศ/บัตรคำศัพท์ใหม่จากบทเรียน 
8. สอนซ่อมเสริมและบันทึกการสอนทุกครั้ง 
9. ประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ควรมีการทดสอบนักเรียนเป็นระยะเพ่ือดูพัฒนาการ 

10. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนต่อผู้บริหารโรงเรียน 

11.  พัฒนารายงานวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการพัฒนาการสอนอ่านเขียน 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ปฏิทินการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 
 “ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

ระดับห้องเรียน (ครูผู้สอน) 
 

การดำเนินการ/งานที่ควรปฏิบัติ ระยะเวลา จำนวนครั้ง/ปี 

1.  ทำความรู้จัก ศึกษานักเรียนเป็น 
รายบุคคล โดยสำรวจข้อมูล นักเรียนทุกคน     
ด้านปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย จัดทำ
สารสนเทศแสดงจำนวนนักเรียนอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ โดยระบุปัญหาสาเหตุเป็นรายบุคคล       
ตามแบบฟอร์มเอกสาร 
     1.1   ประเมินความสามารถในการอ่าน       
การเขียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้เครื่องมือวัด
และประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้น
การพัฒนาผู้เรียน 
     1.2  จัดกลุ่มนักเรียนตามสภาพปัญหา            

     1.3  จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 กรกฎาคม 2564 

ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน 2564 

1 ครั้ง 

2.  จัดทำโครงการ/แผนพัฒนาการอ่าน     
การเขียนเพ่ือพัฒนานักเรียนตามสภาพปัญหา 
     2.1 เสนอโครงการ/แผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
     2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ/
แผนพัฒนา 
     2.3 วัดและประเมินผลความก้าวหน้า 
2.4 สรุปรายงานผลทุกเดือน 

กรกฎาคม 2564 1 ครั้ง 

3. สร้างนวัตกรรม/จัดหา/จัดทำ  
แล้วนำมาใช้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียน 

ระหว่าง กรกฎาคม 2564 – 
เมษายน 2565 

ตลอดปีการศึกษา 

4. สร้างนวัตกรรม/จัดหา/จัดทำ  
แล้วนำมาใช้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียน 

ระหว่าง กรกฎาคม 2563 – 
เมษายน 2565 

ตลอดปีการศึกษา 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

ปฏิทินการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนา 
 ““ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

ระดับห้องเรียน (ครูผู้สอน) 
 

การดำเนินการ/งานที่ควรปฏิบัติ ระยะเวลา จำนวนครั้ง/ปี 
5.  เตรียมการสอน 
     5.1  ศึกษาหลักสูตร โครงสร้าง มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
     5.2  จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมและบันทึก
ผลทุกวัน 
     5.3  เตรียมสื่อการเรียนการสอน 
     5.4  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเขียน
ทุกครั้งที่สอน 
     5.5  นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
     5.6 นักเรียนได้คิดค้นปัญหาด้วยตนเอง 
     5.7  นักเรียนรักการอ่าน ใช้เวลาว่างแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม 

ปีการศึกษา 2564 ทุกครั้งที่สอน 

2.   จัดทำบัญชีคำพ้ืนฐาน/คำใหม่          
ทุกระดับชั้นให้กับนักเรียนทุกคน 

➢ อ่านคำพ้ืนฐาน/คำใหม่ทุกวัน  
(วันละ 4 -5 คำ) 
➢ เขียนตามคำบอก 
➢ คัดลายมือ 
➢ เขียนเรื่องจากภาพ  

ปีการศึกษา 2564 ทุกวัน 

3.  จัดป้ายนิเทศ/บัตรคำศัพท์ใหม่         
จากบทเรียน 

ปีการศึกษา 2564 ทุกสัปดาห์ 

4.  จัดมุมหนังสือในห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 ตลอดปกีารศึกษา 

5.  สอนซ่อมเสริมและบันทึกการสอนทุกครั้ง ปีการศึกษา 2564 ทุกวัน 

6.  ประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ทุกเดือน 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ส่วนที่  6 )  

 
คำสั่งคณะทำงาน 

แผนเดินหน้าพัฒนาอ่านออกเขียนได้  
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

ระดับห้องเรียน 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 
 
 
 
 

แผนเดินหน้าพัฒนาอ่านออกเขียนได้  
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2564 
ระดับบุคคล 

 
 
 

(รูปแบบปกสามารถออกแบบใหม่ไดต้ามความเหมาะสม) 
 

 
 

ชื่อนักเรียน................................................... 
 

โรงเรยีน........................................................ 
 

กลุ่มโรงเรียน.................................................... 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

เอกสารหมายเลข 3 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 

 

ตัวอย่างแผนเดินหน้าพัฒนาอ่านออกเขียนได้  
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

รายบุคคล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

ชั้นประถมศึกษาปีที่…………….. 
ชื่อโรงเรียน   …………………..……….........… .... กลุ่มโรงเรียน............................................ 
เริ่มใช้แผนวันที่  …………………………………………สิ้นสุดแผนวันที่................    เมษายน  2565   
 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ   ............................................................................... ............... เพศ    ❑ ชาย            ❑  หญิง 
 เลขประจำตัวประชาชน ................................................................... 
 วัน/เดือน/ปีเกิด  ....................................      อายุ ........   ปี ..........   เดือน  ศาสนา  ............. ............  
 ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา ................................................................. อายุ ......ปี อาชีพ............................. 
 ชื่อ  -  ชื่อสกุลมารดา   ........................................................... อายุ ......ปี  อาชีพ ........................... 
 ชื่อ  -  ชื่อสกุลผู้ปกครอง ........................................................ อายุ ......ปี  อาชีพ............................ 
    เกี่ยวข้องเป็น  ..................................................................................... ..................................................... 
 ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้ ................................................................................ ....................................... 
 รหัสไปรษณีย์ ............................................. โทรศัพท์ ........................................................................... 
 2. ประวัติการเข้ารับการศึกษา 
 เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนี้  เมื่อวันที่ ……….......... เดือน ................................. พ.ศ. ...................... 
 ระดับชั้น.............................................................. ...............................ความรู้เดิมก่อนเข้ารับการศึกษา   
      ในโรงเรียนนี้  จบการศึกษาระดับชั้น ...................................................................................................          
      จากโรงเรียน/สถานศึกษา ........................................................................... อำเภอ............................. 
      จังหวัด................................................................ ................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 3 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

 
3. ผลการตรวจสอบและคัดกรองการอ่านออก เขียนได้ 
 

ที ่
ปัญหา/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาด้านการอ่าน 

การเขียน 
๑ การออกเสียงแบบแจกลูก อ่านคำ 

๒ 
การอ่านคำท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตรา 

(ตามสภาพปัญหาการอ่านเขียนที่ได้จากการคัดกรอง) 
๓  
๔  
๕  
๖  
๗  
๘  
๙  

๑๐  
  
  

  
4. คณะกรรมการจัดทำแผนการสอนซ่อมเสริม 
 
  ชื่อ    ตำแหน่ง           ลายมือชื่อ 
 
5.1 ………………………..   ครูวิชาการ   ................................ 
5.2 ……………………….   ครูประจำชั้น                    ................................ 
5.3 ……………………….   ผู้ปกครอง                    .................................. 
5.4 ………………………   ครูผู้รับผิดชอบ                    .................................. 
   
 5. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
         ❑  เห็นด้วย  ❑  ไม่เห็นด้วย 
 
       ลงชื่อ……………………………………………………….. 
        ( ……………………..…………………….. ) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียน.................... 
       วันที่  .....  เดือน ....................... พ.ศ.................. 
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คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 
 

6. แผนการพัฒนา (ตัวอย่าง) 
ระดับความสามารถ

ปัจจุบัน 
เป้าหมาย 

 
จุดประสงค์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่ส่งเสริมพัฒนา 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ 
เกณฑ์ 

และวิธีประเมินผล 
เช่น 
รู้จักพยัญชนะ 
รู้จักสระ 

นักเรียนอ่านออก
เสียงแบบแจกลูก 
อ่านคำ  
ผันเสียงได้ถูกต้อง 
 

1. เพ่ือให้ 
นักเรียนอ่านออกเสียง
แบบแจกลูก อ่านคำ  
ผันเสียงได้ถูกต้อง 

2. เพ่ือให้ 
นักเรียนได้ฝึกทักษะการ
เขียน เขียนคัดลายมือและ
เขียนตามคำบอก 
 

มีแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมแจกลูกพยัญชนะและสระ 

พ้ืนฐานตามกิจกรรมพัฒนาชุดที่ 1  
2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมฝึกนักเรียนอ่านออกเสียง 

แบบแจกลูกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความ
เหมาะสม โดยครูผู้สอนผู้สอนนำนักเรียนเปล่งเสียง   
อ่าน แจกลูกคำ ผันเสียง ฝึกซ้ำคำละ 3 ครั้ง 

3. ครูผู้สอนจัด 
กิจกรรมฝึกนักเรียนอ่านคำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
ตามความเหมาะสมโดยครูผู้สอนนำนักเรียนเปล่งเสียง
อ่านคำ กลุ่มคำและข้อความ ฝึกซ้ำ  

4. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมฝึกนักเรียนคัดลายมือ    
จากคำที่อ่าน  

5. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมฝึกนักเรียนเขียนคำ      
ตามคำบอกจากคำที่คัดลายมือ  

ชาร์ตแผนภูมิ 
แบบฝึกพัฒนาชุดที่ 1 
 
 

เกณฑ์การวัด 
ตามท่ีกำหนดไว้     
ในจุดประสงค์ 
วิธีการวัดผล 
1. การทดสอบ 
    การอ่าน 
2. การสอบถาม 
3. การสังเกต 
4. แบบทดสอบ 
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๖๘ 
 

 

 
  

แบบนิเทศกำกับ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนา 
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

 

ที ่ รายการปฏิบัติ 
การปฏิบัติ 

บันทึกข้อค้นพบ/
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ  

1 ระดับโรงเรียน 
ดำเนินการประกาศนโยบาย ““ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก
เขียนได้ ลายมือสวย” ประชุมชี้แจงครูและผู้ปกครองรับทราบและมีส่วน
ในการดำเนินการ 

   

2 ประชุมครูทุกคนวางแผนการดําเนินงานตามมาตรการและ 
แนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้  
(จัดทำแผนพัฒนา ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับรายบุคคล) 

   

3 จัดทำแผนพัฒนาซ่อมเสริมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรียน 
เป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน โดยประสานความร่วมมือระหว่างครู
ภาษาไทย ครูผู้สอนกลุ่มสาระอ่ืน ผู้ปกครอง ชุมชน  

   

4 จัดทำโครงการ/แผนพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ระดับโรงเรียน /
แผนการสอนซ่อมเสริมรายบุคคล โดยครูทุกคนทุกกลุ่มสาระให้ร่วม
รับผิดชอบและแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

   

5 จัดทำคำสั่งคณะดำเนินงาน โดยครูทุกคนทุกกลุ่มสาระให้ร่วมรับผิดชอบ
และแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

   

6 ประชุมวิชาการเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการทุกเดือน    
7 ส่งเสริมสนับสนุนจัดหา/จัดทําสื่อ จัดหา/จัดทำสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการ

แก้ปัญหาการอ่าน การเขียนให้ครูผู้สอน 
   

8 ดําเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักเรียน      
อ่านออก เขียนได้ทั้งระดับโรงเรียนและระดับห้องเรียน 

   

9 ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น    
10 ครูมีวิธีการ/รูปแบบ/นวัตกรรมใน การพัฒนาและ แก้ปัญหานักเรียน 

ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
   

11 จัดระบบการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครูทุกคน 
ทุกกลุ่มสาระมีส่วนร่วม 

   

12 ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน ตรวจแผน 
การสอนซ่อมเสริม  ตรวจเยี่ยมนิเทศห้องเรียน 

   

13 โรงเรียนสรุปผลการดําเนินงานให้ สพป. พะเยา 2 ตามปฏิทินการ
ดำเนินงาน 

   

 



๖๙ 
 

 

 
  

แบบนิเทศกำกับ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนา 
“ปี 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” 

 

ที ่ รายการปฏิบัติ 
การปฏิบัติ 

บันทึกข้อค้นพบ/
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ  

14 ระดับห้องเรียน 
สำรวจข้อมูลนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย
ทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคล จัดทําเป็นสารสนเทศแสดงจำนวนนักเรียน 

   

15 ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล สำรวจข้อมูลนักเรียนทุกคน จัดทำ
สารสนเทศแสดงจำนวนนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยระบุปัญหา
สาเหตุเป็นรายบุคคล ตามแบบฟอร์มเอกสาร 

   

16 ประเมินความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

   

17 จัดกลุ่มนักเรียนตามสภาพปัญหา    
18 จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกคนตามสภาพ

ปัญหา/ข้อบกพร่อง 
   

19 จัดทำโครงการ/แผนพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือพัฒนานักเรียน       
ตามสภาพปัญหา 

   

20 เสนอโครงการ/แผนพัฒนาต่อผู้บริหาร    
21 ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ/แผนพัฒนา    
22 วัดและประเมินผลความก้าวหน้า ประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน 

มีเป็นระยะเพ่ือดูพัฒนาการ 
   

23 จัดเตรียมสื่อ สร้างนวัตกรรม/จัดหา/จัดทำ แล้วนำมาใช้ในการพัฒนาการ
อ่าน การเขียน 

   

24 จัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมและบันทึกผลทุกวัน    
25 จัดทําบัญชีคำพ้ืนฐาน คำใหม่ ทุกระดับชั้น ให้นักเรียนทุกคน    
26 นักเรียนอ่านคําใหม่พร้อมความหมายทุกวัน (วันละ 4-5 คำ ) 

เป็นอย่างน้อย 
   

27 นักเรียนเขียนตามคําบอก คําใหม่ (่ สัปดาห์ละครั้ง)    
28 นักเรียนคัดลายมือ    
29 นักเรียนฝึกเขียนเรื่องจากภาพ    
30 จัดป้ายนิเทศ/บัตรคำศัพท์ใหม่จากบทเรียน/จัดมุมหนังสือในห้องเรียน     

 
 
 



๗๐ 
 

 

 
  

คณะผู้จัดทำ 
คณะที่ปรึกษา 
 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

นายเสมอ   วงค์พุฒ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายมรกต  อนุเคราะห์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายนิคม กีรติวรางกูร   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

คณะผู้จัดทำและบรรณาธิการ 
นางนงคราญ  ไชยวงศ์          ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

นางสุทธิรดา  เจริญพิทยา      ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นางสกาวรัตน์  ไกรมาก   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายประสงค์  โพธิ์แก้ว           ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นางช่อเพชร  วงศ์ชัย            ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นางปฤษณา  ดำรงค์ชีพ        ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นางสาวเฟย  ฤดีใจ              ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายสุรพงษ์  ปัญญาอุดมกุล     ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นางนิศากร  สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นางปิ่นนรา  บัวอ่ิน               ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายสุรวัฒน์  เมืองมูล            ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นางสาววารีรัตน์  สติราษฎร์    ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นางสาวชนัญธิดา วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ต้นฉบับ 
นายสุรพงษ์  ปัญญาอุดมกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นางสาววารีรัตน์  สติราษฎร์   
นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร  

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ตรวจทาน/รูปเล่ม  
นางสุทธิรดา  เจริญพิทยา      ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายสุรพงษ์  ปัญญาอุดมกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายสุรวัฒน์  เมืองมูล            ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นางสาววารีรัตน์  สติราษฎร์    ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 
ออกแบบปก 
    นางสาวศิริลักษณ์  มีทางดี เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน 

   นายณัฐวุฒิ อุดหล้า       อัตราจ้าง  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
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