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คํานํา

 “ทําอยางไร฿หຌอานออกขียนไดຌ: สืไอ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการขียนภาษาไทย
ทีไประสบผลสํารใจ” ลมนีๅ จัดทําขึๅนพืไอปนนวทาง฿นการกຌปญหาการอานเมออกขียนเมเดຌ 
หรือนําเปพัฒนาการอานการขียนภาษาเทยของนักรียน฿หຌอานออกขียนเดຌตามวัย นําสูการ
อานคลองขียนคลอง ดยเดຌรวบรวมผลงานของครูผูຌสอนภาษาเทยละศึกษานิทศกของ
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ซึไงเดຌทดลอง฿ชຌละประสบผลสํารใจจากการ฿ชຌกຌปญหา
หรือการพัฒนานักรียนมาระดับหนึไงลຌว หนังสือลมนีๅเดຌจัดประภทปนสืไอ/นวัตกรรมดຌาน
การบรหิารจดัการ จาํนวน ํ ๎ รืไอง สืไอ/นวัตกรรมดຌานการกຌเขปญหาการอานการขยีน การพฒันา
การสอน ละการสงสริมการอาน จํานวน ๎๕ รืไอง ซึไงจะปนประยชนกับผูຌอานละผูຌทีไสน฿จ
นําสาระเปปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ละสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

 ฿นอกาสนีๅ ขอขอบคุณคณะทํางานทุกทาน ทีไเดຌ฿หຌขຌอสนอนะละผลงานประกอบ
การจัดทําหนังสือลมนีๅ จนทํา฿หຌประสบผลสํารใจดຌวยดี ละหวังปนอยางยิไงวาสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาละสถานศึกษาจะนําสืไอการรียนรูຌ วิธีสอน ละนวัตกรรมการจัดการรียนรูຌภาษาเทย
ทีไประสบผลสํารใจเป฿ชຌปนนวทางพัฒนาการอานการขียน ของนักรียนพืไอ฿หຌกิดประยชนสูงสุด
กับผูຌรียนปนสําคัญตอเป

(นายการุณ  สกุลประดิษฐ)
ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน



รืไอง  หนຌา
  
บทนํา ํ
 ความปนมา   ํ
 วัตถุประสงค    ๎
 การดํานินงาน    ๎

ความรูຌกีไยวกับสืไอ/นวัตกรรมการรียนการสอน    ๑
 ความหมายของสืไอ/นวัตกรรมการรียนการสอน    ๒
 ความสําคัญละประยชนของสืไอ/นวัตกรรมการรียนการสอน    ๔
 ประภทของสืไอการรียนการสอน ํํ
 ลักษณะของสืไอการรียนการสอนทีไดี ํ๔
 การลือก฿ชຌสืไอ฿นการจัดการรียนการสอน ํ๕
 การวางผนการ฿ชຌสืไอการรียนการสอน ๎๐

ทําอยางไร฿หຌอานออกขียนไดຌ: 
สืไอ/นวตักรรมพัฒนาการอานการขียนภาษาไทยทีไประสบผลสํารใจ ๎๕
ดຌานการบริหารจัดการ    
 ํ. การกຌปญหาอานเมออกขียนเมเดຌ ตามสเตลสุขทัย ๎ “ตัวบบการจัดการ ๎๕
 ชิงพืๅนทีไ พืไอสริมสรຌางสมรรถนะการอานการขียนของนักรียน 
 ระดับประถมศึกษา”
 ๎. การประกันคุณภาพการอานละขียนภาษาเทย ดຌวยครือขายผูຌปกครอง     ๏๑
 ๏. ๑ ประสานสูการอานออกขียนเดຌ   ๏๔
 ๐. การจัดกิจกรรมการรียนรูຌพัฒนาทักษะพืๅนฐานการอานขียนภาษาเทย  
 (หຌองรียนบริบาล)   ๐๑
 ๑. บบสอบวัดคุณภาพการอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌ (Literacy)   ๑์
 ๒. คูมือการจัดการรียนการสอนภาษาเทย พืไอพัฒนาการอาน ๑๎
 ของนักรียนระดับประถมศึกษา  
 ๓. บันเด ๐ ขัๅนสูความสํารใจการพัฒนาการอานการขียน   ๑๐
 ๔. การนิทศบบรวมทํางานกับครู฿นชัๅนรียน พืไอพัฒนาการอานรูຌรืไอง    
 ละสืไอสารเดຌชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏   ๒๐
 ๕. การพัฒนานักรียนอานออกขียนเดຌดຌวย “กระบวนการ ๑ ขัๅนจันท ํ”    ๒๓
 ํ์. นวัตกรรม หลักสูตรรงรัดคุณภาพการอานออกขียนเดຌ  ๓์
 “๑๑ วัน อานออกขียนเดຌ”    

สารบัญ



รืไอง  หนຌา

 ํํ. ครงการรงรียนอานออกขียนเดຌ วิทยากຌาว฿หมหงการพัฒนา ๓๓
 การอานออกขียนเดຌ ํ์์%    

 ํ๎. การอานจับ฿จความสําคัญ “อานรืไองราวลาขานวิถีทຌองถิไน”    ๔์

ดຌานการกຌไขปญหาการอานการขียน การพัฒนาการสอน ละการสงสริมการอาน ๔๎
 ํ. บบฝຄกทักษะการอานละการขียนคํา กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย   ๔๎
 ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาชียงราย ขต ๏ 
 ๎. หนังสือสงสริมการอาน  ชุด หนูนຌอยหนอนหนังสือ กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย ๔๒  
 ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ    
 ๏. การพัฒนาความรูຌภาษาเทยจากพลง กม บทรຌองลน ละนิทานสระ    ๔๕
 ๐. สอนอยางเร ดใกอานออกขียนเดຌ รูຌจักฟง ละพูดสืไอสารเดຌ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ ๕๐
 ๑. ชุดพัฒนาทักษะการอานคิดวิคราะหละขียน ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ, ๎ ละ ๏ ๕๒
 ทีไนຌนพัฒนาศักยภาพนักรียนปนรายบุคคล   
 ๒. ชุดสงสริมทักษะการอานภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏   ๕๔
 ๓. บบฝຄกทักษะการอานวิชาภาษาเทย    ํ์ํ
 ๔. คูมือวิธีการสอน “อานออกตຌองขียนเดຌ ดຌวยตาราง ๐ ชอง ๓ ขัๅนตอน”   ํ์๏
 ๕. หนังสือสริมทักษะการอานสะกดคําละจกลูก  ํ์๑ 
 กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย สําหรับผูຌรียนทีไตຌองการพัฒนาการอาน  
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพิษณุลก ขต ๎ 
 ํ์. นิทานหนຌาดียว  ดี็ยวดียวอานเดຌ    ํ์๔
 ํํ. หนังสือสงสริมการอานคลองขียนคลอง ละการอานจับ฿จความสําคัญ ํํ์

 จากนืๅอหาวิถีชีวิต ระดับชัๅนประถมศึกษา “อานรืไองราวลาขานวิถีชีวิตทຌองถิไน” 
 ํ๎. การพัฒนาการอานละการขียน ดย฿ชຌสืไอบบฝຄก ํํ๎

 ดຌวยวิธีการสอนบบคูสัญญา 
 ํ๏. ชุดพัฒนาการอานสําหรับนักรียนระดับชัๅนประถมศึกษา    ํํ๑
 ํ๐. บบฝຄกอานเทย฿หຌคลอง ขียนเทย฿หຌถูกตຌอง    ํํ๔
 ํ๑. บบฝຄกสริมทักษะการอานละการขียนสะกดคํา฿นภาษาเทย ํ๎๏

 ระดับประถมศึกษา ภาย฿ตຌกระบวนการพัฒนานักรียนอานเมออกขียนเมเดຌ  
 ดຌวย “กระบวนการ ๑ ขัๅน จันท ํ” 

 ํ๒. บบฝຄกทักษะการอานละการขียน  ํ๎๓
 พืไอกຌปญหานักรยีนอานหนังสือเมออกขียนเมเดຌ    
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รืไอง  หนຌา

 ํ๓. บบฝຄกทักษะพัฒนาการอานการขียนละครืไองมือประมิน    ํ๎๕
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎ 
 ํ๔. บบฝຄกพัฒนาทักษะการอานการขียน กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย    ํ๏๏
 ํ๕. การจัดกิจกรรมการรียนรูຌพัฒนาทักษะพืๅนฐาน ํ๏๒
 การอานขียนภาษาเทย (หຌองรียนบริบาล)   
 ๎์. ชุดฝຄกสริมทักษะการขียนสะกดคํา฿นมาตราตัวสะกด มกบ    ํ๐๏
 ๎ํ. บบฝຄกทักษะการอานละขียน รืไอง มาตราตัวสะกด ํ๐๑
 กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๎    
 ๎๎. หนังสือสงสริมการอานบบสามมิติ สําหรับนักรียนทีไมีปญหา ํ๐๓
 ดຌานการอานการขียนภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๎ - ๒  
 รงรียนบຌานมกวัก สังกัดสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลําปาง ขต ํ 
 ๎๏. คูมือการขียนรืไองตามจินตนาการ    ํ๐๕
 ๎๐. ชุดพัฒนาการสอนอานขียนภาษาเทย  ํ๑ํ
 ครงการพัฒนาคุณภาพการอานการขียนภาษาเทย    
 ๎๑. หนังสืออานพิไมติม ชุด คุณธรรมพืๅนฐาน ํ๎ ประการ  ํ๑๐
 กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏    
 ๎๒. หนังสือสงสริมการอาน “ดใกดี”    ํ๑๒
 ๎๓. ครืไองมือตรวจสอบพืไอพิไมประสิทธิภาพ  ํ๑๕  
 การอานคลองละการขียนคลอง ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๐, ๑ ละ ๒   
 ๎๔. บบฝຄกการอานละการขียนคําทีไมีตัวการันต  ํ๒ํ
 ๎๕. อานลนโ กใปนรืไอง    ํ๒๏
  
บรรณานุกรม   ํ๒๑

ภาคผนวก ํ๒๒
 คําสัไงตงตัๅงคณะกรรมการรงรัดพัฒนา ํ๒๓
 อานออกขียนเดຌ อานคลองขียนคลอง ละสืไอสารเดຌ    

คณะผูຌจัดทํา ํ๓ํ



๑. ความเป�นมา

 การศกึษาปนกลเกสาํคญั฿นการพฒันาละสงสรมิความรูຌความคดิ฿หຌกบัพลมอืงของประทศ
ดยฉพาะ฿นลกของการปลีไยนปลงพืไอกຌาวสูศตวรรษทีไ ๎ ํ การศกึษานบัวามบีทบาทสาํคัญอยางยิไง
สาํหรับการรียนรูຌพืไอนําเปสูการพัฒนาสังคมละวัฒนธรรม ตลอดจนการวางรากฐานของการสรຌางชวีติ
ความปนอยูทีไดีขึๅน สําหรับลกของการรียนรูຌนัๅน การอานละการรูຌหนังสือ (Reading & Literacy) 
ปนทักษะทีไจําปนอยางยิไง นืไองจากการอานละการรูຌหนังสือจะนํามาซึไงความรูຌ ความสามารถ 
ละสงสริม฿หຌกิดทักษะการคิดวิคราะห ยกยะ ประยุกต฿ชຌขຌอมลูทีไปนประยชนตอชีวติ พรຌอมทัๅง
สามารถถายทอดสืไอสาร฿หຌผูຌอืไนทราบละขຌา฿จเดຌ กลาวเดຌวาหากผูຌรียนมีความบกพรองหรือขาด
ความสามารถ฿นการอานละการรูຌหนังสือจะสงผล฿หຌประสบความยากลําบาก฿นการรียนรูຌ฿นระดับ
ทีไสูงขึๅนละจะปนปญหา฿นการดํารงชีวิตตอเปเดຌ

 ดຌวยหตุนีๅ กระทรวงศึกษาธิการจึงเดຌกําหนดปาหมายทีไตຌองรงดํานินการ คือ นักรียน
มืไอรยีนจบชัๅนประถมศกึษาปทีไ ํ  ตຌองอานออกขยีนเดຌ นืไองจากภาษาเทยปนครืไองมือ฿นการรียนรูຌ 
ทัๅง฿นขณะทีไอยู฿นระดับการศึกษา ละ฿นระดับทีไซับซຌอนขึๅนมืไอติบ฿หญ สามารถดูลตนอง มีอาชีพ
ละมีรายเดຌ ปนนักคิด ละรียนรูຌตลอดชีวิต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ซึไงปน
หนวยงานหลัก฿นการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน จึงเดຌกําหนดนยบายสําคัญ฿นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทีไมุงนຌน฿หຌผูຌรียนสามารถอาน ขียน ละมีทักษะการสืไอสาร พืไอปนฐาน฿นการพัฒนา
กระบวนการรียนรูຌอืไน โ ฿หຌกิดประสิทธิภาพ สําหรับปงบประมาณ ๎๑๑๔ เดຌดํานินครงการรงรัด
พฒันาการอานออกขยีนเดຌ อานคลองขยีนคลอง ละสืไอสารเดຌ พืไอ฿หຌนกัรยีนทกุระดบัชัๅนอานรูຌรืไอง
ละสืไอสารเดຌ ดยประกาศนยบาย ป ๎๑๑๔ ปนปปลอดนักรียนอานเมออกขียนเมเดຌ ละพืไอ฿หຌ
การดํานินงานจากนยบายเปสูการปฏิบัติทีไปนรูปธรรมทีไชัดจน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน จึงเดຌตงตัๅงคณะกรรมการรงรัดพัฒนาอานออกขียนเดຌ อานคลองขียนคลอง
ละสืไอสารเดຌขึๅน พืไอกําหนดนวทาง วิธีการ บริหารจัดการ ดํานินการรงรัดพัฒนาการอานออก
ขียนเดຌ อานคลองขียนคลอง ละสืไอสารเดຌ รวมทัๅงพัฒนาสืไอละสนอวิธีสอนภาษาเทยทีไประสบ
ผลสํารใจ ฿หຌปนเปตามนยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ซึไงหนังสือ
“ทาํอยางเร฿หຌอานออกขียนเดຌ : สืไอ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการขียนภาษาเทยทีไประสบผลสํารใจ” 
ลมนีๅ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานหวังวาจะปนนวทาง฿นการพัฒนาการอาน
การขียนของนักรียน สําหรับนําเป฿ชຌ฿นสถานศึกษาเดຌปนอยางดี นืไองจากเดຌรวบรวมผลงานของ
ครูผูຌสอนละศึกษานิทศกของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ซึไงเดຌทดลอง฿ชຌละประสบผลสํารใจจาก
การ฿ชຌกຌเขปญหาหรือพฒันานักรียนมาระดับหนึไงลຌว

บทนํา



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

๒. วัตถุประสงค�

 พืไอ฿หຌสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษานําเป฿ชຌปนนวทางพัฒนาการอาน
การขียนของนักรียน

๓. การดําเนินงาน

 ๏.ํ นยบายการพัฒนาคุณภาพการรียนการสอนภาษาไทย

กระทรวงศึกษาธิการลใงหในความสําคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดยมี
นยบาย฿หຌทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿หຌความสําคัญกับการจัดการศึกษาทีไมีระบบ พืไอการพัฒนาดใก
ละยาวชนเปสูความปนพลมืองทีไพรຌอมสมบูรณ สามารถดํารงตน฿นสังคมอยางปกติสุข 

การอานละการรูຌหนังสือ (Reading & Literacy) ปนทักษะทีไจําปนอยางยิไงสําหรับ
การรียนรูຌละการพัฒนาชีวิตสูความสํารใจ การอานอยางคลองคลวละขຌา฿จความหมายจะนํามา
ซึไงความรูຌ ละสงสริม฿หຌกิดการคิดวิคราะห มีวิจารณญาณ ยกยะ ละประยุกต฿ชຌขຌอมูลทีไปน
ประยชนตอชีวิต พรຌอมทัๅงสามารถถายทอดสืไอสาร฿หຌผูຌอืไนทราบละขຌา฿จเดຌ ซึไงปนทักษะทีไสําคัญ
ของผูຌรียน฿นศตวรรษทีไ ๎ํ หากผูຌรียนบกพรองหรือขาดความสามารถ฿นการอาน การรียนรูຌ
กใเมอาจกຌาวหนຌาเดຌ ละจะประสบความยากลาํบาก฿นการดาํรงชวีติ จงึปนหนຌาทีไของรฐัทีไตຌองพัฒนา
ความสามารถ฿นการอานออกขียนเดຌ อานคลองขียนคลอง ละสืไอสารเดຌ สงสริมการคิดวิคราะห 
ละการสืไอสาร฿หຌกประชาชนตัๅงตยาววัย พืไอ฿หຌสามารถรียนรูຌ฿นระดับทีไซับซຌอนขึๅนมืไอติบ฿หญ
จนกระทัไงสามารถดูลตนอง มีอาชีพ ละมีรายเดຌ ปนนักคิด ละรียนรูຌตลอดชีวิต ซึไงยาวนานถึง 
ํ๐ – ํ๑ ป หรือ฿นวัยของการศึกษาภาคบังคับ จึงจําปนตຌองพัฒนาการศึกษา฿นชวงนีๅ฿หຌมัไนคง 
ดยพิจารณาวาการอานออกขียนเดຌ อานคลองขียนคลอง ละสืไอสารเดຌ ปนพืๅนฐานสําคัญสูงสุด
อนัดบัรก โ ของการพฒันาขดีความสามารถของผูຌรียน การพฒันาความสามารถการอาน นอกจากครู
จะตຌองมอีงคความรูຌ ขຌา฿จทักษะกระบวนการพฒันาความสามารถ฿นการอานของนกัรยีน ทัๅงนกัรยีน
ปกติละนักรียนทีไตຌองเดຌรับการอา฿จ฿สปนพิศษ พราะปจจัยความตกตางทางสติปญญาลຌว 
ความตกตางทางพืๅนฐานครอบครัวปนปจจัยสําคัญทีไควรคํานึงถึง฿นการพัฒนาความสามารถ฿นการอาน
ของนกัรยีน ดຌวยหตนุีๅ การดาํนนิงานพฒันาการรยีนการสอนภาษาเทยจงึกําหนดปนนยบายสาํคญั
฿นการรงรัดคุณภาพการอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌ พืไอ฿หຌทุกภาคสวนรวมกันขับคลืไอนเปสูปาหมาย
การพัฒนาขีดความสามารถของผูຌรียน฿หຌปนประชากรทีไมีคุณภาพ฿นประชาคมอาซียนละลก



ดຌวยหตุนีๅ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนยบายการจัดการศึกษาพืไอสงสริม สนับสนุน
รงรัดพัฒนาการจัดการศึกษาของทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌองดยนຌนคุณภาพผูຌรียน ละเดຌประกาศ 
“ป ๎ ๑๑๔  ปนปปลอดนักรียนอานเมออกขียนเมเดຌ” ดยมีมาตรการ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองดํานินการ
ดังนีๅ

ํ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน กําหนดมาตรการรงรัดคุณภาพ
การอานออกขียนเดຌ อานคลองขียนคลอง ละสืไอสารเดຌ ฿หຌนักรียนทุกระดับชัๅนมีความสามารถ
อานออกขียนเดຌ อานคลองขียนคลอง ละสืไอสารเดຌ กํากับติดตามการดํานินงานของสํานักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษา ละรายงานความกຌาวหนຌาการดํานินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ

๎) สาํนกังานขตพืๅนทีไการศึกษาทุกขต ดาํนินการประกาศนยบายกรงรียน฿นสังกัด 
มีขຌอมูลการอานการขียนของนักรียนทุกระดับชัๅน วิคราะหขຌอมูล สรุป ละจัดทําผนซอมสริม
กຌเขปญหานักรียนปนรายบุคคล ปรับระบบบริหารจัดการ ละดํานินการกํากับ ติดตาม นิทศ 
จัดทําผนงาน/ครงการ ละกิจกรรม ฿หຌความชวยหลือสถานศึกษา฿นการดํานินงานกຌเข
ปญหาการอานการขียนภาษาเทยของนักรียนอยางจริงจังตอนืไอง ละรายงานความกຌาวหนຌาของ
การดํานินงานตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

๏) สถานศึกษา ประกาศนยบาย฿หຌครูละผูຌกีไยวขຌองทราบ ละตຌองดํานินการทุกวิธี
พืไอ฿หຌนักรียนทุกคนอานออกขียนเดຌตามมาตรฐานหลักสูตร ดยฉพาะนักรียนทีไอานเมออก
ขียนเมเดຌ ปรับระบบบริหารจัดการ฿หຌครูทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบกຌเขปญหาการอานการขียน
ของนกัรยีน มีผนซอมสริมนักรียนทุกคนทีไมปีญหา ละซอมสรมิปนรายบุคคล฿หຌลຌวสรใจภาย฿น
ภาครียนทีไ ๎ ปการศึกษา ๎๑๑๔ ประสานผูຌปกครอง฿หຌรับทราบปญหาละมีสวนรวมอา฿จ฿สดูล
บุตรหลานอยาง฿กลຌชิด กํากับ ติดตาม นิทศ ชวยหลือครูกຌเขปญหาการอานการขียนของนักรียน 
ละรายงานความกຌาวหนຌาการดํานินงานตอสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาอยาง฿กลຌชิด



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 ๏.๎ ขั้นตอนการจัดทําหนังสือ“ทําอยางไร฿หຌอานออกขียนไดຌ: สืไอ/นวัตกรรม
พัฒนาการอานการขียนภาษาไทยทีไประสบผลสํารใจ”

ํ) ประชุมคณะกรรมการรงรัดพัฒนาอานออกขียนเดຌ อานคลองขียนคลอง
ละสืไอสารเดຌ พืไอกําหนดนวทางการดํานินงานคัดสรรสืไอการรียนรูຌ วิธีสอน ละนวัตกรรมการจัด
การรยีนรูຌภาษาเทยทีไประสบผลสาํรใจ ดยจดัประชมุระหวางวนัทีไ  ํ ๐ - ํ ๓ ธนัวาคม ๎ ๑๑๓  ณ รงรม
ฮตใล ดมใอค กรุงทพมหานคร ดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานเดຌประชาสัมพันธ
เปยังสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาพืไอจัดสงสืไอการรียนรูຌ วิธีสอน ละนวัตกรรมการจัดการรียนรูຌ
ภาษาเทยทีไประสบผลสํารใจ ซึไงมีผลงานทีไสงพืไอรับการพิจารณาคัดลือก จํานวนทัๅงสิๅน ๕๕ รายการ
การประชุมครัๅงนีๅ คณะกรรมการเดຌรวมกําหนดนวทางการคัดสรร ละมืไอพิจารณาตามนวทาง
การคัดสรรลຌว มีผลงานทีไผานการพิจารณาคัดลือกจํานวน ๐๑ ผลงาน

๎) ประชุมคณะกรรมการรงรัดพัฒนาอานออกขียนเดຌ อานคลองขียนคลอง ละ
สืไอสารเดຌ พืไอคัดสรรสืไอการรียนรูຌ วิธีสอน ละนวัตกรรมการจัดการรียนรูຌภาษาเทยทีไประสบผลสํารใจ 
ดยจัดประชุมระหวางวันทีไ ๎ - ๒ กุมภาพันธ ๎๑๑๔ ณ รงรมรอยล บญจา กรุงทพมหานคร
การประชุมครัๅงนีๅเดຌ฿หຌศกึษานิทศกผูຌรบัผดิชอบงานภาษาเทยละครูผูຌสอนทีไผลงานผานการพิจารณา
คัดลือกนําสนอ ดย฿ชຌวลาประมาณ ํ๑ นาที จากนัๅนคณะกรรมการรวมจัดทําตຌนฉบับอกสาร 
“ทาํอยางเร฿หຌอานออกขยีนเดຌ: สืไอ/นวัตกรรมพฒันาการอานการขยีนภาษาเทยทีไประสบผลสํารใจ”

๏) ประชุมคณะกรรมการรงรดัพฒันาอานออกขยีนเดຌ อานคลองขียนคลอง ละสืไอสารเดຌ  
ละผูຌทีไมคีวามรูຌความชีไยวชาญ฿นการจัดทาํรปูบบหนังสอื พืไอรียบรียงตຌนฉบับระหวางวันทีไ ํ ๑ - ๎ ์ 
มีนาคม ๎๑๑๔ ณ รงรมรอยล บญจา กรุงทพมหานคร

 ๏.๏ การนําหนังสือ “ทําอยางไร฿หຌอานออกขียนไดຌ: สืไอ/นวัตกรรมพัฒนา
การอานการขียนภาษาไทยทีไประสบผลสํารใจ” ไป฿ชຌ

การนําหนังสือ “ทําอยางเร฿หຌอานออกขียนเดຌ: สืไอ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการขียน
ภาษาเทยทีไประสบผลสํารใจ” เป฿ชຌ ครูผูຌสอนตຌองมีขຌอมูลสภาพปญหาการอานการขียนของนักรียน
ละขຌา฿จความตกตางระหวางบุคคล ดยการพิจารณาลือกสืไอ/นวัตกรรมจะตຌองมีความสอดคลຌอง
กับปญหาของผูຌรียน ดยครูผูຌสอนควรศึกษานืๅอหา฿นหนังสือ “ทําอยางเร฿หຌอานออกขียนเดຌ: 
สืไอ/นวตักรรมพฒันาการอานการขยีนภาษาเทยทีไประสบผลสาํรใจ” ฿หຌขຌา฿จอยางละอยีดพืไอสามารถ
นําเปปรับ฿ชຌพืไอ฿หຌขຌากับบริบทของตนอง



 การจัดการรียนรูຌสําหรับผูຌรียน฿นศตวรรษทีไ ๎ํ สืไอ/นวัตกรรมการรียนการสอนมีบทบาท
สาํคัญอยางมาก ฿นการสงสริมละสนับสนุนการจัดการรียนรูຌ พืไอ฿หຌผูຌรียนมีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับ
สิไงทีไรียนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดยสืไอ/นวัตกรรมการรียนรูຌมีหลากหลายประภท ซึไงครูผูຌสอน
สามารถลือก ออกบบ หรือพัฒนา฿หຌหมาะสมกับผูຌรียน ฿นทีไนีๅจะกลาวถึงสืไอ/นวัตกรรม
การรียนการสอน ตามหัวขຌอตอเปนีๅ
 ํ. ความหมายของสืไอ/นวัตกรรมการรียนการสอน
 ๎. ความสําคัญละประยชนของสืไอ/นวัตกรรมการรียนการสอน
 ๏. ประภทของสืไอการรียนการสอน
 ๐. ลักษณะของสืไอการรียนการสอนทีไดี
 ๑. การลือก฿ชຌสืไอการรียนการสอน
 ๒. การวางผนการ฿ชຌสืไอการรียนการสอน

ความรู�เกี่ยวกับสื่อ/
นวัตกรรมการเรียนการสอน

การอานออกเขียนได 
อานคลองเขียนคลอง และสื่อสารได
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๑. ความหมายของส่ือ/นวัตกรรมการเรียนการสอน

 ํ.ํ ความหมายของสืไอการรียนการสอน

 จินตนา ฿บกาซูยี (๎๑๐์) ระบุวา สืไอการรียนการสอน (Instructional Materials) 
หมายถึง วัสดุหรือครืไองมือทีไจัดทําขึๅน ซึไงมีขຌอมูลนืๅอหาสาระทีไปนประยชนตอประสบการณรียนรูຌ 
สําหรับนําเป฿ชຌ฿นกระบวนการรียนการสอนของครูละนักรียน฿หຌปนเปตามหลักสูตรกําหนด
สืไอการรียนการสอนปนองคประกอบสําคัญประการหนึไงทีไ฿ชຌประกอบการจัดกจิกรรมการรียนการสอน
พืไอ฿หຌผูຌรียนรูຌนืๅอหา กิดทักษะกระบวนการ ละความรูຌสึกนึกคิดตาง โ อันจะนําเปสูจุดหมาย
ของหลักสูตร 
 ชัยยงค พรหมวงศ (๎๑๑๐) กลาววา 
สืไอการสอน หมายถึง วัสดุ (สิไงสิๅนปลือง) อุปกรณ 
(ครืไองมือทีไเมผุพังเดຌงาย) ละวิธีการ (กิจกรรม 
ละคร กม การทดลอง ฯลฯ) ฿ชຌปนสืไอกลาง฿หຌผูຌสอน
สงหรือถายทอดความรูຌ จตคติ (อารมณ ความรูຌสึก 
ความสน฿จ ทัศนคติ ละคานิยม) ละทักษะเปยัง
ผูຌรียนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
 วัชรพล วิบูลยศริน (๎๑๑๒) กลาววา 
สืไอการรยีนการสอน หมายถงึ วสัดุ อปุกรณ ครืไองมอื
หรื อ สืไ อกลาง ฿นกระบวนการ  รี ยนการสอน
พืไออํานวยความสะดวก฿หຌผูຌรียนกิดการรียนรูຌ
ละบรรลุตามวัตถุประสงคทีไกําหนดเวຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 จากความหมายดังกลาว สรุปเดຌวา 
สืไอการรียนการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ หรือ
ครืไองมือสําหรับนําเป฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอน
พืไอ฿หຌผูຌรียนกิดการรียนรูຌตามวัตถุประสงคทีไตัๅง฿วຌ

ความหมายของความหมายของ
ส่ือการเรียนการสอนส่ือการเรียนการสอน



 ํ.๎ ความหมายของนวัตกรรมการรียนการสอน

 Rogers (ํ๕๕๑) ระบุวา นวตักรรม หมายถึง นวความคดิ วธิกีารปฏบิตั ิหรือวตัถสุิไงของ             
ซึไงบุคคลรับรูຌวาปนสิไง฿หม  
 Makeown (๎์์๔) ระบุวา นวัตกรรม หมายถึง การกระทําสิไงตาง โ ดຌวยวิธีการ฿หม โ 
ซึไงอาจหมายถึงการปลีไยนปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองคการ 
 เชยยศ รอืงสุวรรณ (๎๑๎ํ) กลาววา นวัตกรรม หมายถึง วธิกีารปฏิบตั฿ิหม โ ทีไปลกเป
จากดิม ดยอาจจะเดຌมาจากการคิดคຌนพบวิธกีาร฿หม โ ขึๅนมา หรือมกีารปรับปรุงของกา฿หຌหมาะสม 
ละสิไงทัๅงหลายหลานีๅเดຌรบัการทดลองพัฒนาจนปนทีไชืไอถอืลຌววาเดຌผลดี฿นทางปฏิบตั ิทาํ฿หຌระบบ
กຌาวเปสูจุดหมายปลายทางเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 วัชรพล วิบูลยศริน (๎๑๑๒) กลาววา นวัตกรรม 
คือ นวคิด วิธีการปฏิบัติ หรือสิไง฿หมทีไยังเมพรหลายหรือยัง
เมคย฿ชຌมากอน ละขຌามาปลีไยนปลงกระบวนการหรือสิไงทีไมี
อยูดิม ดยผานการคิดคຌนประดิษฐขึๅนมา฿หมหรือพัฒนาจาก
ของดิมทีไมีอยู฿หຌทันสมัย ละปรับปรุงจน฿ชຌเดຌผลดีละมี
ประสิทธิภาพ 
 สํานักงานนวัตกรรมหงชาติ (๎๑๐๓) ระบุวา 
นวัตกรรม คือ สิไง฿หมทีไกิดจากการ฿ชຌความรูຌละความคิด
สรຌางสรรคทีไมีประยชนตอศรษฐกิจละสังคม 
 สนุนัทา สนุทรประสรฐิ (๎๑๐๓) ระบวุา นวตักรรม
การรียนการสอน คือ สืไอการสอนทีไเดຌรับการพัฒนาอยางปน
ระบบดยผานการผลติ การทดลอง฿ชຌ ปรับปรงุจนมปีระสทิธิภาพ
ลຌวจึงนําเป฿ชຌจริงอยางเดຌผล 
 กิดานันท มลิทอง (๎๑๐๏) กลาววา นวัตกรรม
ปนนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิไงประดิษฐ฿หม โ ทีไยังเมคยมี฿คร
฿ชຌมากอนหรือปนการพัฒนาดัดปลงจากของดิมทีไมีอยูลຌว
฿หຌทันสมัยละ฿ชຌเดຌຌผลดี มีประสิทธิภาพละประสิทธิผลสูงกวาดิม
ทัๅงยังชวยประหยัดวลาละรงงานอีกดຌวย สามารถนํามา฿ชຌ
ประยชนเดຌมาก฿นวงการศึกษารียกวา นวัตกรรมการศึกษา
(Educational innovation) 
 จากความหมายดังกลาว สรุปเดຌวา นวัตกรรม
การรียนการสอนหมายถึง นวคิด ทคนิค วิธีการ หรือสืไอ/
อุปกรณตาง โ ทีไนํามา฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอน ดยนวัตกรรม
อาจกิดจากการคิดคຌนขึๅน฿หม หรือปรับปรุงจากทีไมีอยูดิม ทัๅงนีๅ
ขึๅนอยูกับผูຌทีไนําเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน 

ความหมายของความหมายของ
นวัตกรรมนวัตกรรม

การเรียนการสอนการเรียนการสอน
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๒. ความสําคัญและประโยชน�ของสื่อ/

 นวัตกรรมการเรียนการสอน

 สืไอ/นวัตกรรมการรียนการสอนปนครืไองมือสําคัญ฿นการสนับสนุน฿หຌผูຌรียนกิดการรียนรูຌ
เดຌดยีิไงขึๅน  มนีกัการศึกษาเดຌกลาวถงึความสําคญัละประยชนของสืไอ/นวตักรรมการรียนการสอนเวຌ 
อาทิ
 สนุนัทา สนุทรประสรฐิ (๎๑๐๓) กลาววา สืไอการรยีนรูຌตาง โ นอกจากมบีทบาทปนครืไองมอื
สําหรับการรียนรูຌของผูຌรียนลຌวยังชวยกระตุຌน฿หຌผูຌรียนเดຌรับการพัฒนาดຌานตาง โ เดຌก
 ํ. ความรูຌ สืไอชวย฿หຌผูຌรียนเดຌรับความรูຌชิงนืๅอหา ความรูຌชิงกระบวนการ ละความรูຌ
ชิงประจักษ จากการรียนรูຌ฿นกลุมวชิาตาง โ สงสริมการคຌนควຌาหาความรูຌพิไมติมพฒันาความอยากรูຌ
อยากหในชิงสรຌางสรรค สงสริมการคຌนหาละการชืไอมยงสาระทีไเดຌรียนรูຌระหวางวิชาตาง โ 
ขຌากับประสบการณสวนตน หรือกิจกรรมทีไปฏิบัติ฿นครอบครัว รงรียน ชุมชน ละสังคม฿นวงกวຌาง 
 ๎. ทักษะ สืไอการรียนรูຌ฿นกลุมวิชาตาง โ ชวยสงสริมละพัฒนาทักษะดຌานตาง โ 
฿หຌกผูຌรียน เดຌก ทักษะพืๅนฐานตามกลุมสาระการรียนรูຌ ทักษะการคิด ทักษะการสืไอสาร
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการจัดการ ทักษะ฿นงานอาชีพ ปนตຌน
 ๏. คุณธรรมจริยธรรม ละคานิยม สืไอตาง โ นอกจากจะ฿หຌผูຌรียนเดຌรับการพัฒนาความรูຌ
ละทักษะลຌว ยังมุง฿หຌผูຌรียนรักการรียนรูຌ หในคุณคา฿นตนอง ภูมิ฿จ฿นความปนเทย มีจิตสํานึก
ทางสังคมละสิไงวดลຌอม รูຌจัก฿ชຌวลาอยางสรຌางสรรค ยอมรับคานิยมทีไดีงาม



 ชัยยงค พรหมวงศ (๎๑๑๐) กลาววา สืไอมีบทบาทสําคัญ฿นการรียนการสอนภาษาเทย คือ 
 ํ. สืไอการสอนทํา฿หຌการรียนภาษาเทยมีความหมาย การรียนภาษาเทยเม฿ชรียนดຌวยการ
ทองจําหลักกณฑตาง โ ตรียนดຌวยความขຌา฿จ ละสามารถนําเป฿ชຌเดຌ ชน ตຌองการสอน฿หຌนักรียน
ชัๅนประถมศกึษาปทีไ ํ  ฿ชຌคาํ สวสัดี ขอบ฿จ หรือขอบคณุ ละคาํขอทษเดຌ  ดยเมตຌอง฿หຌนกัรียนทองจาํ
คําหลานัๅน ฿ชຌมืไอ฿ด กใ฿ชຌสืไอการสอน การลนบทบาทสมมุติ฿หຌนักรียนทักทาย “สวัสดี” มืไอพบกัน 
นักรียนทําหนังสือตก พืไอนกใบหนังสือ฿หຌ นักรียนกลาวคําวา “ขอบ฿จ” มืไอครูกใบหนังสือ฿หຌ
นักรียนเหวຌละกลาวคํา “ขอบคุณ” จากการลนบทบาทสมมุติ นักรียนจะจําคํา ความหมายของคํา 
ละอกาสทีไ฿ชຌคํากลาวนัๅนเดຌอยางมีความหมาย
 ๎. ทํา฿หຌรียนเดຌรวดรใว ผูຌสอนเมตຌองสียวลาอธิบายความหมายหรือวิธีการอยางยืดยาว 
พียง฿ชຌสืไอการสอน นกัรียนกใสามารถขຌา฿จละรียนรูຌเดຌ฿นวลาอันรวดรใว ชน ตຌองการสอนนักรียน
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๐ ฿หຌขຌา฿จรืไอง กลอน ๐ ครู฿ชຌสืไอการสอน คือ ตัวอยางผนผังของกลอน ๐ 
ประกอบการอธิบาย นักรียนจะขຌา฿จทันที
 ๏. ทํา฿หຌสามารถจดจําความรูຌตาง โ ทีไรียนเดຌอยางมนยํา การสอน฿หຌนักรียนรียนรูຌ
การประสมคาํ ดย฿ชຌปนหมนุประสมคาํ นกัรยีนจะจาํสยีงสระเดຌ ละมืไอประสมกบัพยญัชนะตาง โ
กใสามารถอานปนคําเดຌอยางมนยํา
 ๐. ทํ า ฿หຌบท รี ยนเมน า  บืไ อหน าย 
การอธิบายนืๅอหาความรูຌ หรือฝຄกฝนทักษะตาง โ 
ทางภาษา ถຌามากเปหรือซຌําซากจะทํา฿หຌผูຌรียน
บืไอหนาย มืไอ฿ชຌสืไอการสอนชวยทํา฿หຌบทรียน
ปนทีไนาสน฿จ ชน ฿ชຌทปสียงปนสืไอการสอน
฿นการสอนฟง พืไอฝຄก฿หຌนักรียนอานออกสียงตาม
หรือบันทึกรืไองราวทีไสําคัญ พืไอฝຄก฿หຌนักรียน
จับ฿จความสําคัญ หรือบันทึกทํานองสนาะ
฿หຌนักรียนฝຄกอาน ปนตຌน
 ๑. ทํา฿หຌนักรียนมีความสน฿จละ
ตัๅง฿จรียน สืไอการสอนทํา฿หຌการรียนภาษาเทย
สนุกสนานมีการคลืไอนเหว ซึไงสอดคลຌองกับ
ความตຌองการละความสน฿จของนักรียน ชน 
การสอนภาษาเทยดย฿ชຌกมตาง โ เดຌคลืไอนเหว
เดຌขงขัน ชน กมการขงขันตอบตัรคาํ฿นการสอน
สะกดคํา นักรียนเดຌรับความรูຌละสนุกสนาน 
ทํา฿หຌสน฿จละตัๅง฿จรียน

สยงสระเด ละมอประสมกบพยญชนะตาง โ
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 นอกจากนีๅสืไอการรียนการสอนยังมีความ
จําปนตอการรียนการสอน฿นฐานะตัวกลางทีไชวย
ปลีไยนปลงพฤติกรรมการรียน ดังนีๅ
 ํ. การพิไมจํานวนนักรียน สืไอการสอนมี
ความสําคัญ฿นการพิไมประสิทธิภาพการสอน พืไอ฿หຌ
พียงพอตอความตຌองการของผูຌรียน
 ๎. สืไอการสอนชวยกຌปญหาพืๅนฐานหรือ
ภูมิหลังของผูຌรียนทีไตกตางกัน
 ๏.  สืไอการสอนชวยทํา฿หຌครูสอนเดຌดีขึๅน 
ละชวยทํา฿หຌการสอนของครูบรรลุปาหมาย
 ๐. สืไอการสอนสํารใจรูปชวย฿หຌนักรียนทีไอยู
฿นสภาพสียปรียบ สามารถรียนเดຌทัดทียมผูຌทีไมี
ฐานดีขึๅน
 วัชรพล วิบูลยศริน (๎๑๑๒) ระบุถึงความ
สําคัญละประยชนของสืไอการรียนการสอนเวຌดังนีๅ
 ํ. รຌาความสน฿จ ดยสดงรูปภาพบน
หนຌาจอ คําถามบนกระดาน หรือการลนพลง
มืไอผูຌรียนขຌามา฿นชัๅนรียนหรือขຌาสูบทรียนจะชวย
พิไมความสน฿จ฿หຌกับผูຌรียนเดຌ

 ๎. ทบทวนความรูຌดิมดຌวยการ฿ชຌสืไอการรียนการสอนพืไอชวย฿หຌผูຌรียนเดຌทบทวนสิไงทีไรียน
มากอน ละปนการตรียมความพรຌอมสําหรับการรียนรูຌนืๅอหา฿หม
 ๏. นําสนอวัตถุประสงคของการรียนการสอน฿นตละวันกผูຌรียน
 ๐. นําสนอนืๅอหา฿หม (ขຌอความ ภาพยนตร วิดีอ) ฿หຌกับผูຌรียน พืไอพิไมการจดจํานืๅอหา
฿หຌมากขึๅน สืไอการรียนการสอนนอกจากจะทํา฿หຌผูຌรียนสามารถจดจาํนืๅอหา฿หมเดຌมากขึๅนลຌว ยงัชวย
สงผานนืๅอหา฿หมเปยังผูຌรียนเดຌอีกดຌวย
 ๑. สนับสนุนการรียนรูຌผานการขยายประสบการณ ดยจําลองลกภายนอกขຌามา฿น
ชัๅนรียนมืไอเมสามารถพาผูຌรียนออกสูลกภายนอกเดຌ ชน การ฿ชຌสืไอการรียนการสอนจะชวยชืไอมยง
ประสบการณตาง โ ดຌวยการนําสนอตัวอยางหลากหลายรูปบบ ทํา฿หຌผูຌรียนกิดมนทัศน฿หมเดຌ
มຌอาจเมเดຌพบสิไงนัๅนดยตรง
 ๒. กระตุຌน฿หຌกิดการตอบสนองของผูຌรียนผานการนําสนอขຌอมูลละการถามคําถาม
ของผูຌรียน จะทํา฿หຌผูຌรียนมีปฏิสัมพันธจากการตอบคําถามนัๅน

¡



 ๓. ฿หຌผลปอนกลับทีไสัมพันธกับบบทดสอบหรือบบฝຄกหัด฿นชัๅนรียนเดຌ
 ๔. สรຌางความคงทน฿นการจําละการถายยงการรียนรูຌ ดย฿ชຌรูปภาพพืไอชวย฿หຌกิด
ความคงทน฿นการจํา จะทํา฿หຌผูຌรยีนมองนืๅอหาบทรียนปนภาพละถายยงความคิดทีไปนนามธรรม
เปสูรูปธรรมซึไงจดจําเดຌงายกวา 
 ๕. ประมินความสามารถ ดย฿ชຌสืไอการรียนการสอนปนครืไองมือ฿นการสนอคําถาม
พืไอประมินผูຌรียน฿นชัๅนรียน หรือผูຌรียนสามารถสงการนําสนอครงการตาง โ ดย฿ชຌสืไอการรียน
การสอนเดຌ

๓. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน

 สืไอการรียนการสอนภาษาเทย บงเดຌปน ํ) สืไอการสอนภาษาเทยประภทวัสดุ
๎) สืไอการสอนภาษาเทยประภทอุปกรณ ๏) สืไอการสอนภาษาเทยประภทวิธีการ รายละอียดดังนีๅ 
(ชัยยงค พรหมวงศ. ๎๑๑๐)

 ๏.ํ สืไอการสอนภาษาไทยประภทวัสดุ

 สืไอการสอนภาษาเทยประภทวสัด ุครผููຌสอนสามารถฝຄกทกัษะการพดู การขยีน การอาน 
ละการฟง สืไอการสอนภาษาเทยประภทวัสดทุีไนยิม฿ชຌกนัมาก คอื หนงัสือรียน คูมอืการสอนภาษาเทย 
หนังสือสงสริมการอาน หนังสืออานประกอบ บบฝຄกหัด ผนภูมิ บัตรคํา บัตรภาพประกอบคํา 
ภาพ หุน ซีดีสียง วีดีทัศน สเลดคอมพิวตอร รายการวิทยุกระจายสียง รายการวิทยุทรทัศน 
หนังสืออิลใกทรอนิกส ละบทรียนคอมพิวตอรชวยสอน
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 ํ) หนงัสอืรียน ปนสืไอการสอนทีไ฿ชຌ (ํ) ฝຄกทกัษะการอาน฿หຌกนกัรียน฿หຌอานเดຌถกูตຌอง
คลองคลว ทัๅงรຌอยกຌว ละรຌอยกรอง (๎) ปลูกฝงนิสัยรักการอาน พราะรืไองราว฿นหนังสือรียน
ปนรืไองทีไสนุกสนาน ชวนคิด ชวนติดตาม ทํา฿หຌนักรียนสน฿จ฿ครรูຌ ฿ครอาน ละปนการปลูกฝง
ละสรຌางสริมนิสัยรักการอาน ละ (๏) สงสริมการ฿ชຌวลา฿หຌปนประยชน หนังสือรียนภาษาเทย
มีสวนทีไปนหนังสืออานนอกวลา฿หຌนักรียนเดຌศึกษาคຌนควຌา
 ๎) คูมอืการสอนภาษาเทย ปนสืไอการสอนทีไมคีวามสําคัญมากสําหรบัครูผูຌสอน พราะ฿ชຌ
ประกอบการสอนทกุครัๅงพราะปนอกสารทีไกาํหนดวตัถุประสงคการรยีนรูຌของนกัรยีน กาํหนดนืๅอหา
สาระของบทรียน มีกิจกรรมการรียนการสอนทีไสอดคลຌองกับวัตถุประสงคละนืๅอหา ละกําหนด
สืไอการสอน
 ๏) หนังสือสงสริมการอานละหนังสืออานประกอบ ปนการสอนทีไจําปนตຌอง฿ชຌ
นกัรยีนเดຌอานดຌวย พราะปนการพิไมพนูประสบการณทางภาษาของนักรียน฿หຌมากขึๅน ครูตຌองจดัหา
หนงัสือสรมิการอาน หรือหนงัสอือานพิไมตมิทีไตรงกบัวตัถปุระสงคละหมาะสมกบัวยั฿หຌนกัรยีนอาน
 ๐) บบฝຄกหัด ปนอกสารพืไอ฿หຌนักรียนเดຌฝຄกฝนการขียนละการ฿ชຌภาษา฿หຌมี
ความถูกตຌองคลองคลวละชํานาญขึๅน มืไอนักรียนรียนหนังสือจบบทหนึไง โ นักรียนจะตຌองทํา
บบฝຄกหัดบทนัๅน พราะบบฝຄกหัดดังกลาวนีๅ นอกจากจะฝຄกฝนทักษะการขียนลຌวยังปนการ
ชืไอมยงการรียนภาษากับการ฿ชຌภาษา฿นชีวิตของนักรียนดຌวย ดยทัไวเปบบฝຄกหัดภาษาเทย
จะมีจํานวนบบฝຄกหัดทากับบทรียนของตละชัๅน พราะปนบบฝຄกหัด฿หຌนักรียนเดຌฝຄกฝนทักษะ 
หลังจากรียนจบบทรียนตละบท บบฝຄกหัดภาษาเทยปนสืไอการสอน฿หຌนักรียนฝຄกฝน หลังจาก
ทีไเดຌรียนรูຌหลักกณฑหรือตัวอยางลຌว ปนการรียนรูຌสิไง฿หมดย฿ชຌหลักกณฑทีไเดຌรียนมาลຌว 
ทํา฿หຌนักรียนพิไมพูนประสบการณ฿นการ฿ชຌภาษาดຌวยการ฿ชຌบบฝຄกหัดฝຄกฝน



 ๑) ผนภูมิ ปนสืไอการสอนทีไครูนิยม฿ชຌ
ม ี๐ ประภท คอื ผนภมูปิระสบการณ ผนภมูสิรุปนืๅอหา 
ผนภูมิสดงสวนสําคัญ ละผนภูมิสดงหลักกณฑ 
ดังนีๅ
 - ผนภูมปิระสบการณ ปนการฝຄกอาน
ขຌอความจากผนภูมสิาํหรบันกัรียนประถมศึกษา วธิกีาร
สอนดยจัด฿หຌนักรียนมีประสบการณอยาง฿ดอยางหนึไง
ลຌว฿หຌนักรียนชวยกันลารืไองจากประสบการณนัๅน
ครูขียนขຌอความทีไนักรียนชวยกันลาลงบนกระดานดํา
จนจบขຌอความ จัดขຌอความ฿หຌเดຌความกะทัดรัด ลຌวครู
ลอกขຌอความลง฿นผนภูมิ ลຌว฿หຌนักรียนอานผนภูมิ
จากซຌายเปขวา฿นการอานตละครัๅง ครูควรชีๅเมຌซຌํา
฿ตຌบรรทัดทีไนักรียนกําลังอานจากซຌายเปขวา (ชัยยงค 
พรหมวงศ. ๎๑๑๐: อຌางอิงจากรัชนีวรรณ ศรีเพวรรณ. 
๎๑๑์)
 - ผนภูมิสรุปนืๅอหา พืไอสรุปความรูຌ
ทีไรียนตละรืไอง บท หรือตอน อาจมีภาพประกอบดຌวย 
ชน ผนภูมิ “การฟงทีไดี” ฿ชຌประกอบมืไอสอนทักษะฟง 
ดย฿หຌนักรียนอานลຌวปฏิบัติกิจกรรม ชน สรุป฿จความ
ปนขຌอ โ อภิปรายหัวขຌอ฿ดหัวขຌอหนึไง ฝຄกปฏิบัติ ฯลฯ
 - ผน ภูมิ สดงส วน สํ าคัญ  ช น 
การตงกายของตัวละคร สดงความกีไยวขຌองของ
ตัวละคร฿นบทรียน สดงสຌนทางการดิน หรือทีไตัๅงมือง 
ตามนืๅอหา฿นบทรียน ฯลฯ 
 - ผน ภูมิ สดงห ลัก กณฑ  ช น 
ผนภูมิสดงหลักกณฑการอานคํา หรือลักษณะ
คําตาง โ
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 ๒) บัตรคํา ปนสืไอการสอนประภทหนึไง฿ชຌ฿นการสอนอานคําหรือสอนคํา฿หม฿หຌขຌา฿จ
ความหมาย มืไอนักรียนอานเดຌละรูຌความหมายลຌวกใ฿หຌขียนตอเปปนบัตรพยัญชนะ บัตรสระ 
บตัรวรรณยุกต พืไอสอนประสม มืไอนกัรยีนอานคําเดຌ รูຌความหมายลຌว ฿หຌนักรียนขยีนคาํ นอกจากนีๅ 
ยังมีบัตรกลุมวลี ละบัตรถบประยค฿ชຌสอนอานพืไอขຌา฿จความหมาย
 ๓) บตัรภาพประกอบคํา พืไอสอนอานละขຌา฿จความหมายของคํา ฿ชຌประกอบการสอน
ความหมายของคาํ ครูยกบตัรคาํ พืไอ฿หຌนกัรยีนขຌา฿จวาภาพกบัตัวหนงัสือมคีวามหมายอยางดียวกนั
ถຌาการ฿ชຌบัตรคํากับภาพยกกันคนละบัตรทํา฿หຌสิๅนปลืองมาก อาจ฿ชຌบัตรทีไมีคําละภาพกใเดຌ 
พืไอสอน฿หຌรูຌจักความหมายของคํา฿นขัๅนรก฿ชຌกระดาษติดตัวหนังสือเวຌกอน ขัๅนตอเปจึง฿ชຌบัตรภาพ
ประกอบคํา฿หຌนักรียนอานคํา    
 ๔) ภาพหรือรูปภาพ ปนสืไอการสอนทีไนิยมนํามา฿ชຌ฿นการสอนภาษาเทย ชน ภาพสัตว 
ภาพตวัละคร ภาพสถานทีไ ฯลฯ รา฿ชຌภาพพืไอฝຄกการตคีวามหมายหรอืการปลความหมาย (อาน฿น฿จ) 
มืไอนักรียนหในภาพจะขຌา฿จความหมายละขຌา฿จรืไองราวจากภาพ นอกจากนีๅ รา฿ชຌภาพประกอบ
รืไองราวหรือขຌอความนัๅน฿หຌกระจางชัดยิไงขึๅน
 ๕) หุน ปนสืไอการสอนฝຄกทักษะการฟงละการพูดทีไนิยมกันมาก คือ หุนกระบอก 
หุนนิๅวมือ ละหุนสวมมือ
 ํ์) ซีดีสียง ฿ชຌบันทึกรืไองราวหลายประภท ชน ขาว คําบรรยาย การอภิปราย ฯลฯ 
การ฿หຌนักรียนฟงซีดีสียงพืไอฝຄกทักษะการฟงเดຌ 

 ํํ) วีดีทัศน สนอภาพนิไงหรือภาพคลืไอนเหว
ละสียง฿นการสอนภาษาเทยอาจบันทึกละครรຌองทีไมีนืๅอหา
฿นรืไองวรรณคดี฿หຌนักรียนชม หรือผลิตวีดีทัศนวิธีการพูด฿น
อกาสตาง โ ฿หຌนักรียนเดຌชม ซึไงนักรียนจะเดຌยินทัๅงสียงพูด
ยังเดຌหในถึงสีหนຌาละทาทางของผูຌพูด
 ํ๎) สเลดคอมพิวตอร ปนสืไออีกประภทหนึไงรูຌจักกันดี
฿นปจจุบันรียกวา Power Point หรือผน฿สดຌวยคอมพิวตอร
มา฿ชຌทนการขียนบนกระดานดําของคร ูสเลดคอมพิวตอรถຌาผลิต
อยางมีคุณภาพชวย฿หຌนักรียนสน฿จ฿นการรียน ครูสอนภาษาเทย
สามารถนํามา฿ชຌ฿นการสอนหลักการ฿ชຌภาษาเดຌ



 ํ๏) รายการวิทยุกระจายสียงละรายการวิทยุทรทัศน ปนสืไอทีไ฿ชຌ฿หຌนักรียนเดຌ
ฝຄกทักษะการฟง ทักษะการพูดเดຌอีกดຌวย
 ํ๐) หนังสืออิลใกทรอนิกส หรือ e-Book ฿ชຌปนสืไอ฿นการสอนภาษาเทยผลิตเดຌเมยาก
ตหมาะกบันกัรยีนระดบัชัๅนมัธยมศกึษามากกวาระดบัประถมศกึษา พราะตຌองมสีมาธ฿ินการรยีนรูຌ
คอนขຌางมาก การ฿ชຌหนังสืออิลใกทรอนิกสปนสืไอ฿นการสอนควรมีสียงบรรยาย นักรียนจะมีความรูຌ
หมือนรียนกับครู฿นชัๅนรียน ละควรหาภาพพืไอทํา฿หຌนาสน฿จมากกวาทีไจะสนอตตัวอักษร
พียงอยางดียว
 ํ๑) บทรียนคอมพิวตอรชวยสอน ปนสืไออิลใกทรอนิกสอีกประภทหนึไงครูอาจนํา
มา฿ชຌ
 ฿นการฝຄกนกัรยีน฿นการ฿ชຌภาษา ฿นรปูบบฝຄกหดัจะชวย฿หຌนกัรยีนเมบืไอหนาย หรอืสรຌางปน
สถานการณจําลองหรือกมพืไอฝຄกนักรียน฿นรืไองการ฿ชຌภาษา

 ๏.๎ สืไอการสอนภาษาไทยประภทอุปกรณ

 ํ) ครืไองลนซีดี ครืไองลนทปสียงปจจุบันจะเมคอยนํามา฿ชຌตกใยังม฿ีชຌบຌาง ฿นบาง
รงรียนทีไยัง฿ชຌทปคาสซใท฿นการสอน นิยม฿ชຌครืไองซีดีประภท MP3 ละ MP4 กัน ราคาเมพง 
ขนาดลใก฿ชຌเดຌสะดวก ฿นอนาคตกใอาจพัฒนา฿หຌลใกลงเปอกี บางละบาลง ซึไงสะดวกสาํหรับนกัรียน
ละครูผูຌสอนจะ฿ชຌ฿นการฟงบทรียน ฟงตัวอยางตาง โ ทีไครูจัดหาหรือผลิตขึๅน฿หຌนักรียน 
 ๎) ครืไองลนดีวดี ีครืไองลนทปภาพหรอืครืไองลนดีวทีศัน฿ชຌกบัทปภาพหรอืดวีทีศัน
รงรยีนสวน฿หญอาจมี฿ชຌต฿นปจจุบนันยิม฿ชຌครืไองดวีดีีทน พราะขนาดบาละตัววสัดทุีไ฿ชຌ คอื ดวีดี ี
ซึไงบรรจุนืๅอหาเดຌมากกวาซีดี ถຌามีครืไองดีวีดี฿ชຌเดຌทัๅงซีดีละดีวีดีเดຌ ราคาของครืไองกใเมพง 
สืไอประภทนีๅรงรียนทุกรงรียนนาจะมีเวຌ฿ชຌ฿นการรียนการสอนคลืไอนยຌายเปมากใสะดวก
 ๏) ครืไองฉายภาพขຌามศีรษะ ปนสืไอประสมประภทอปุกรณทีไ฿ชຌกบัผน฿สบางรงรยีน
ยังอาจ฿ชຌครืไองประภทนีๅอยู การ฿ชຌครืไองฉายภาพขຌามศีรษะเมตຌองกังวลรืไองหຌองรียนตຌองมืด 
พราะสามารถ฿ชຌเดຌกบัหຌองรยีนทีไมีสงสวาง ตครืไองฉายภาพขຌามศรีษะมคีวามหนกั ต฿ชຌเดຌสะดวก
กวากระดานดํา
 ๐) ครืไองคอมพิวตอร ปนทคนลยี
ทีไริไมมีบทบาทตอการรียนการสอนทัๅงของครูละนักรียน 
รงรียนทัไวเปจะมีครืไองคอมพิวตอร฿หຌนักรียนเดຌ฿ชຌ
฿นการรียนการสอน ครูสอนภาษาเทยสามารถผลิต
หรือจัดหาวัสดทุีไปนหนังสืออิลใกทรอนิกส หรือบทรียน
คอมพวิตอรชวยสอน฿หຌนกัรยีนเดຌศกึษาตอเป ละยงั฿ชຌ
กับสเลดคอมพิวตอรเดຌอีกดຌวย
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 ๑) ครืไองอลซดี ีปนครืไองมอืทีไ฿ชຌฉาย฿ชຌกบัครืไองคอมพวิตอร฿นการ฿ชຌตຌองบาํรุงรักษา
พราะหลอดจะขาดหรือครืไองจะชํารุดสียหายงาย รงรียนสวน฿หญอาจ ยังเมมีครืไองอลซีดี฿ชຌ  
มักนิยม฿ชຌ฿นหຌองประชุมหรือหຌองบรรยายขนาด฿หญ
 ๒) ครืไองฝຄกอานรใว ปนอุปกรณทีไตຌอง฿ชຌประกอบสืไอการสอนอืไน คือ ถบคํา ประยค 
ขຌอความ รืไองราว ฯลฯ พืไอฝຄก฿หຌนักรียนกวาดสายตาเดຌรใว ละอานเดຌรใว

 ๏.๏  สืไอการสอนภาษาไทยประภทวิธีการ

 ํ) การสาธิต การสาธิตมีลักษณะทีไสําคัญ คือ นักรียนจะสังกตจากผูຌสาธิต การสาธิต
ชวยสนอประสบการณกผูຌรยีนเดຌมาก วตัถุประสงคสาํคัญของการสาธติ คอื พืไอ฿หຌนกัรียนขຌาถึงนืๅอหา
วิชาเดຌภาย฿นวลารวดรใว การสาธิตทีไมีประสิทธิภาพจะตຌองมีการวางผน ดังนีๅ (ํ) กําหนดขัๅนตอน
ตละขัๅนวาจะสาธติทักษะ฿ด กระบวนการหรือวธิกีาร฿ด฿หຌหมาะสมกับวลา (๎) ทดสอบครืไองมือทีไ฿ชຌ
สาธิตวาหมาะสมกอนทีไจะสาธิต (๏) ควรดูวาสถานทีไทีไจัดพืไอสาธิตนัๅนนักรียนมองหในเดຌทัไวถึง 
ถຌาหຌองรียนมจีาํนวนมากกใควรติดกระจกขຌามศีรษะเวຌหนือตຍะสาธติ ฿นขัๅนสาธิตดาํนนิการดงันีๅ กอนอืไน
฿หຌนักรียนเดຌทราบคําจํากัดความกวຌาง โ ของทักษะ กระบวนการ หรือวิธีการสียกอน ขณะทีไสาธิต
ขຌอความ฿ดทีไสําคัญ฿หຌขียนเวຌบนกระดาน (๎) ทักษะทีไ฿ชຌพืไอสาธิต คือ การพูด กับทักษะทางกายภาพ 
ผูຌสาธิตควร฿ชຌทกัษะการตัๅงคาํถาม พืไอ฿หຌนกัรยีนสน฿จขัๅนตอนตละขัๅนทีไเดຌสาธติ฿หຌชม (๏) การสาธติ
ตละครัๅงเมควรจะ฿หຌนักรียนลงมือกระทําตามทันทีทัน฿ด ละ (๐) ครูควรทบทวนขัๅนตอนวิธีทํา฿หຌดู
อีกครัๅงกอนจะ฿หຌนักรียนปฏิบัติขณะทีไนักรียนฝຄกทักษะผูຌสอบควรดูลกຌเขละ฿หຌกําลัง฿จ
 ๎) การจําลองสถานการณพืไอการสดงบทบาทสมมุติ ปนวิธีการอยางหนึไงทีไผูຌสอน
นํามาปนสืไอการสอนเดຌปนอยางดี การจําลองสถานการณพืไอสดงบทบาทสมมุติ ปนกิจกรรมทีไจัด
สถานการณทีไนกัรียน฿หຌสดงออกทางสีหนຌาทาทางลียนบบของจริงทีไตนคิดวาควรจะปนการจําลอง
สถานการณพืไอสดงบทบาทสมมุติบงออกปน ๏ ประภท 
คือ (ํ) การสดงนาฏการ วิธีการสดงบบนีๅผูຌสดงตຌอง
ฝຄกซຌอมสดงทาทางหรือภาพมาลวงหนຌา (๎) การสดง
ทันทีทัน฿ด วิธีนีๅผูຌสดงเมตຌองฝຄกซຌอมมากอน มืไอรียนเปถึง
ตอน฿ด ครูกใกําหนดสถานการณ฿หຌนักรียนเดຌทันทีดยสดง
ความรูຌสกึนึกคิดของตนปนการสดงบทบาทของบุคคล ละ 
(๏) การสดงดยครูละนักรียนรวมกันกําหนดรืไองราวขึๅน 
ปนการผสมผสานระหวางบบทีไ ํ   ละบบทีไ ๎  คอื ผูຌสดง
ตຌองสดงบทบาททีไคิดขึๅนองบຌาง ละตามกําหนดเวຌบຌาง



 ๏) กม฿นการรียนการสอนภาษาเทยราอาจนํากมมาปนครืไองชวยสอนเดຌทัๅงการอาน
การขียน หลักภาษา การ฿ชຌภาษา ละวรรณคด ี   
 ๐) การฝຄกปฏิบตั ิภาษาเทยปนวิชาทกัษะทีไนຌนการฝຄกปฏบิตั ิพืไอ฿หຌนกัรียนกดิทกัษะ
฿นการพูด การฟง การอาน ละการขียน ชน ฿นการสอน฿หຌนกัรียนพูด฿นอกาสตาง โ นอกจากจะ฿หຌ
นักรียนชมวีดิทัศนลຌวกใ฿หຌนักรียนเดຌฝຄกพูด ฿นการฝຄกปฏิบัติทีไดีตຌองมีตัวบบทีไดีจะทํา฿หຌผูຌรียนหรือ
วิธีปฏิบัติเดຌถูกตຌอง กรณีทีไมีการฝຄกปฏิบัติทีไมีหลายขัๅนตอนควร฿หຌนักรียนฝຄกปฏิบัติตละขัๅนตอน
฿หຌกิดความชํานาญจึงจะเปขัๅนตอนตอเป ดังนัๅน อาจจะตຌองมีสืไอหรือตัวบบทีไสดงซຌําหลายครัๅง
฿หຌนักรียนหในจนนักรียนทําเดຌ
 ๑) การสดงนิทรรศการ ปนกจิกรรมละวิธกีารสอนภาษาเทยอีกรูปบบหนึไง ทีไจะชวย               
฿หຌการสอนมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน พราะนิทรรศการปรียบเดຌกับการนํารูปบบตาง โ มาจัดสดง ชน 
รูปภาพ กราฟฟຂก หรือวัสด ุ๏ มิติ ฿หຌรืไองราวรายละอียดความรูຌทีไปนประยชน นิทรรศการชวยจูง฿จ
฿หຌผูຌรียนนัๅนอยากรียน พัฒนาความคิดของผูຌรียนละชวยสรุปบทรียน
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๔. ลักษณะของส่ือการเรียนการสอนท่ีดี
 สุนันทา สุนทรประสริฐ (๎๑๐๓)  ระบุวา สืไอการรียนการสอนทีไจัดทําขึๅนตຌองคํานึงถึงหลัก
จติวทิยาการศกึษาทีไกีไยวขຌองละหลกัสตูรการสอนตาง โ พืไอจะทํา฿หຌสืไอนัๅนมคีณุภาพสามารถสงสริม
กระบวนการรยีนการสอน฿หຌบรรลุจดุหมายของหลกัสตูรเดຌอยางมีคณุภาพ ดยสืไอการรยีนการสอนทีได ี
ควรมีลักษณะดังตอเปนีๅ

 ํ. หมาะสม สอดคลຌองกับนืๅอหา
ละจุดประสงคของหลักสูตร
 ๎. หมาะสมกับวัย ละความสามารถ
ของผูຌรียน
 ๏. ฿หຌความรูຌกผูຌรียนปนขัๅนตอนจาก
งาย โ เปหายาก
 ๐. ชวย฿หຌผูຌรียนสามารถรียนรูຌเดຌรใว
ละประหยัดวลา
 ๑. ผูຌรียนมีสวนรวม฿นการผลิต การ฿ชຌ
ละการประมินผลสืไอ
 ๒. รຌาความสน฿จของผูຌรยีนละผูຌรยีน
สามารถตอบสนองเดຌทันที
 ๓. สงสริมจตคติทีไดีตอนืๅอหาทีไสอน
 ๔. มีความประณีต ขนาดหมาะสมกับ
ผูຌรียนทีไจะ฿ชຌประกอบกิจกรรมระหวางรียน 
ละหมาะสมกับการสอนของครู ชน ถຌาสืไอ
ชิๅนนัๅนตຌองนํามาสดง฿หຌนักรียนดูหนຌาชัๅน กใจะ
ตຌองมีขนาด฿หญพอทีไนักรียนทุกคน฿นชัๅนจะ
สามารถมองหในเดຌอยางชัดจน รูปราง สี 
รຌาความสน฿จ ละมีความชัดจน
 ๕. ฿หຌคุຌมคาคุຌมวลา ละรงงาน
 ํ์ . .สืไอทีไดีควรผานการทดลอง฿ชຌ
ละกຌเขปรับปรุงกอนนําเป฿ชຌจริง ¤Ø³¤ÃÙ



๕. การเลือกใชสื่อในการจัดการเรียนการสอน
 การลือก฿ชຌสืไอ฿นการจัดการรียนการสอนนับวามีความสําคัญอยางยิไง ดย ดร.อใดการ ดล 
เดຌกําหนดหลักการเวຌวา “มนุษยจะรียนรูຌเดຌดีขึๅน หากการรียนรูຌนัๅนกิดจากประสบการณรูปธรรม 
ละการรียนรูຌจะนຌอยลง หากการรียนรูຌนัๅนกิดจากประสบการณนามธรรม” ดย ดร.อใดการ ดล 
เดຌกาํหนดประสบการณทีไปนรูปธรรมมากทีไสดุเวຌทีไฐานกรวย ละประสบการณทีไปนนามธรรมมากทีไสดุ
เวຌทีไยอดกรวย ละเดຌบงลําดับขัๅนของประสบการณปน ํ์ ขัๅน ดังนีๅ (ชัยยงค พรหมวงศ. ๎๑๑๓) 

สัญลักษณ
ของภาษา
ทัศนสัญลักษณ

ภาพนิไง วิทย ุทปสียง
ภาพยนตร ทรทัศน
นิทรรศการ

การศึกษานอกสถานทีไ
การสาธิตละทดลอง
รวมสดงละคร

การจําลองสถานการณ/หุน
ประสบการณตรงทีไผูຌรียนจตนารับ

ภาพสดงบบจําลองกรวยหงประสบการณ

 ํ. ประสบการณตรงทีไกิดขึๅนตามจตนา ปนประสบการณทีไผูຌรียนเดຌประสบสัมผัสอง
ดຌวยประสาททัๅง ๑ ฿หຌผูຌรียนเดຌมีอกาสขຌาเปอยู฿นสถานการณตรงนัๅน พืไอ฿หຌลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ดຌวยตนอง ตวัอยางการรยีนรูຌจากประสบการณตรง เดຌก การฝຄกขับครืไองบนิหรือรถยนต การฝຄกงาน
฿นรงรียน การทดลองวิทยาศาสตร฿นหຌองปฏิบัติการ ละการทองทีไยว฿นทຌองถิไน พืไอรียนรูຌ
ขนบธรรมนียมประพณีชาวบຌาน
 ๎. ประสบการณจากการจําลองสถานการณหรือของจริง ปนการรียนรูຌจากการจําลอง
สถานการณ฿หຌ฿กลຌคียงสถานการณจริง ฿ชຌ฿นกรณีทีไผูຌรียนเมสามารถรียนรูຌจากประสบการณตรงเดຌ
นืไองจากตຌอง฿ชຌจายมากหรอืประสบการณนัๅนเมสามารถนาํมาทาํ฿หຌกดิขึๅนจรงิ โ ละการ฿หຌเดຌรียนรูຌ
จากรูปจําลองของจริงตาง โ ชน การฝຄกขับครืไองบิน฿นหຌองจําลองสถานการณ การทดลองผาตัด
กับหุนยนตจําลองสถานการณ การรียนสรีรวิทยาจากหุนจําลองรางกายมนุษย ปนตຌน
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 ๏. ประสบการณจากการสดงบทบาทละคร หรือประสบการณนาฏการ ปนการจําลอง
สถานการณประหนึไง ตยงัเมจรงิจงัทาการจาํลองสถานการณ ชวย฿หຌผูຌรียนกดิการรยีนรูຌจากการละคร
ตามทีไกาํหนดเวຌ ทาํ฿หຌผูຌรียนเดຌรียนรูຌกีไยวกับรืไองทีไตนองสดงบทบาทหรือละครดขีึๅน ประสบการณ
ทีไกิดขึๅนจากการสดงบทบาทหรือละครอาจกิดขึๅนดยเมตຌอง฿ชຌฉาก หรือสรຌางสภาพวดลຌอม
ตประการ฿ด
 ๐. ประสบการณจากการสาธิต ปนประสบการณทีไกิดจากการทีไมีการสดง฿หຌดู คือ 
หลักปฏิบัติการผลิต ละการ฿ชຌวัสดุอุปกรณ ละวิธีการตาง โ ฿ชຌ฿นการรียนรูຌทีไกีไยวกับกระบวนการ
ละการปฏิบัติงาน อาทิ การสาธิต การปลูกขຌาว การ฿ชຌจักรยใบผຌา การขียนภาพดຌวยสีถาน ฯลฯ 
ผูຌรยีนจะสามารถสงักตขัๅนตอนรายละอยีดละการทาํงานของครืไองมือทีไ฿ชຌอยางชดัจนละสามารถ
ปฏิบัติตามเดຌทันที 
 ๑. ..ประสบการณจากทัศนศกึษา ปนประสบการณรียนรูຌจากการทองทีไยวเปหรอืทศันศกึษา 
ทํา฿หຌผูຌรียนกิดการรียนรูຌจากการสังกตตเมมีสวนรวม฿นสิไงทีไเดຌดู การทองทีไยวอาจปนการเปดู
กิจการ฿นรงงานอุตสาหกรรมหรือทัศนาจรเปตามสถานทีไตาง โ การพานักรียนอนุบาลออกเปดิน
สังกตพืชละสัตวทีไสนามของรงรียน หรือทีไถนนหนຌารงรียน กใถือวาปนการทองทีไยวชนกัน 
฿นการทองทีไยวหากมีการกําหนดวตัถุประสงคเวຌลวงหนຌา พรຌอมตรียมคําถาม฿หຌสัมภาษณ หรือหลัก
฿นการสังกตกใจะทํา฿หຌพิไมการรียนรูຌเดຌดีขึๅนกวาการดินทางเปฉย โ 
 ๒. นิทรรศการ ปนการจัดประสบการณทีไมีระบบการนําประสบการณหลายอยางมา
ผสมผสานกัน พืไอสดง฿หຌหในกระบวนการทํางาน องคกร หรือรืไองราวตาง โ มกีาร฿ชຌรปูภาพ หุนจําลอง
ผนภูม ิปสตอร คําบรรยาย ฯลฯ การจัดปายนิทศ฿นหຌองรียนปนการจัดนิทรรศการประภทหนึไง
มຌความปนรูปธรรมลดนຌอยลงเป ตคุณคาของนิทรรศการมีมาก พราะเดຌรวมสืไอหลายประภท
ขຌาดຌวยกัน
 ๓. ภาพยนตรละทรทัศน ปนการสนอภาพคลืไอนเหวทีไมีสียงประกอบทัๅงภาพยนตร
ละทรทัศน฿หຌประสบการณมคีวามปนรูปธรรมอยู฿นระดบัดยีวกัน ตทรทศันกใเดຌปรยีบทีไสามารถ
฿ชຌรูปภาพละผนภูมิประกอบละเดຌยินสียงดຌวย สวนภาพยนตรนัๅนอาจมีทัๅงภาพยนตรงียบ
ละภาพยนตรสียง การทีไผูຌรียนสามารถพิไมภาพทีไกําลังคลืไอนเหวของหตุการณทีไกิดขึๅนหางเกลออกเป
หรือสิไงทีไกดิขึๅน฿นอดตีหรือจําลองสิไงทีไกดิขึๅน฿นรูปของภาพยนตร ขอบขายการรียนรูຌกวຌางขวางยิไงขึๅน 
ผูຌรียนสามารถรียนมนทัศนทีไซับซຌอนเดຌงายขึๅน ดยการ฿ชຌทคนิคการนําภาพยนตรทีไจะทํา฿หຌ
ภาพคลืไอนเหวทีไชຌา โ หรือรใวกวาปกติ ภาพยนตรทีไดีมีคุณคามีการถายทอดทางทรทัศนทํา฿หຌเปถึง
ผูຌชมเดຌปนจํานวนมาก



 ๔. ภาพนิไง วิทยุ การบันทึกสียง ปน
ประสบการณทีไ฿หຌดูอยางดียว เดຌก รูปภาพ 
สเลดหรือเดຌฟงอยางดียว ชน วิทยุ ทปสียง 
ฯลฯ
 ๕. ..ทัศนสัญลักษณหรือสัญลักษณภาพ 
เดຌก ประสบการณทีไกิดจากการดูภาพหมือน 
ลายขียน ผนภูม ิกราฟ ผนทีไ หรือสญัลกัษณอืไน โ 
ทีไมนุษยกําหนดเวຌ
 ํ์ . พจนสัญลักษณหรือสัญลักษณ
ทางภาษาพูด-ขียน ปนประสบการณทีไกิดจาก
การฟงคําพูด คําบอกลา หรือการอานจาก
ทีไผูຌขยีนเวຌลຌว ผูຌรียนจะตຌอง฿ชຌจินตนาการขียน
ความหมายอง ซึไงอาจทํา฿หຌตีความสิไงทีไเดຌฟง
เดຌอานตกตางกันเป

 การลือกสืไอ฿นการจัดการรียนการสอนภาษาเทยตຌองลือกสืไอทีไสามารถฝຄก฿หຌความคิด
ละทักษะลือกสืไอ฿หຌตรงกับนืๅอหา ลือกสืไอ฿หຌหมาะสมกับอายุ สติปญญา ละประสบการณ
ของนักรียน หมาะกับสภาพการรียนรูຌของนักรียน ละลือกสืไอทีไทຌาทายความสามารถของนักรียน 
ดังนีๅ (ชัยยงค พรหมวงศ.๎๑๑๐)
  ํ. ลือกสืไอการสอนภาษาเทยทีไสามารถฝຄก฿หຌความคดิละทกัษะทัๅง ๐ สมัพนัธกนั฿หຌมากทีไสดุ
อยางนຌอยควร฿หຌสัมพันธกันเดຌ ๎ ทักษะ มืไอจะนຌนฝຄกฝนทักษะ฿ดทักษะหนึไง฿หຌมาก จึงจัดกิจกรรม
การรียนการสอนฉพาะทักษะนัๅนพิไมขึๅน ชน กมกระซิบ ปนสืไอการสอนทีไฝຄกฝนทัๅงทักษะการฟง 
คือ ฟงขຌอความทีไเดຌยินละพูดตอเปอีก มืไอฟงกใดี มืไอพูดกใดี ยอมตຌองอาศัยความคิด฿นการขຌา฿จ
ความหมายของขຌอความทีไเดຌฟง คิดจดจําขຌอความนัๅน ละคิดลําดับขຌอความมืไอพูดถายทอด
เปยังผูຌอืไน ผูຌลนคนสุดทຌายของตละฝຆายอาจจะตຌองขียนขຌอความนัๅนลຌวอาน฿หຌผูຌอืไนฟง การขียน
กใตຌองคิดถึงการสะกดคํา คิดถึงความหมายของคํา ละคิดลําดับขຌอความขียนปนตัวหนังสือ การอาน
กใตຌองคิดอานคํา฿หຌถูกตຌอง คิดถึง฿จความพืไอ฿หຌอาน฿หຌถูกวรรคตอน ดังนัๅน กมกระซิบจึงปนกิจกรรม 
หรือสืไอการสอนทีไทํา฿หຌความคิดละทักษะทัๅง ๐ สัมพันธกัน ตกมกระซิบปนสืไอการสอนฟง ดังนัๅน 
จึงตຌองนຌนทีไขຌอความทีไ฿หຌฟง พืไอฝຄกฝนการฟงตามวัตถุประสงคทีไตຌองการ
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  ๎..ลือกสืไอการสอน฿หຌตรงกับนืๅอหา฿นบทรียน จัดกิจกรรมการรียนการสอน฿นรืไอง฿ด 
กใจะตຌองจัดสืไอการสอน฿หຌนຌนหรือชวย฿หຌนืๅอหา หรือทักษะทีไตຌองฝຄกฝน ชน การฝຄกออกสียงคํา ร  ล
ละ ร ล ควบกลຌํา (การพูด) กใอาจจะ฿ชຌสืไอการสอนประภทบทรຌอยกรอง฿หຌผูຌรียน พูด หรืออาน
 ๏. สืไอการสอนนัๅนตຌองหมาะสมกบัอาย ุสตปิญญา ละประสบการณของนกัรยีน สืไอการสอน
ทีไมคีวามยากกนิสตปิญญาของนกัรียน หรอืนกัรยีนเมมปีระสบการณหรอืพืๅนฐานกีไยวกบัสืไอการสอน 
การ฿ชຌสืไอการสอนดังกลาวกใเมกิดประยชนพราะเมทํา฿หຌนักรียนรียนรูຌเดຌ ชน จะสอน฿หຌนักรียน
ชัๅนประถมขຌา฿จความหมายของบทรຌอยกรอง สืไอการสอนกใคือ บทรຌอยกรอง 
 ผูຌรยีนกลุมกงกบักลุมออน ควร฿ชຌสืไอการสอนตางกนั฿นนืๅอหาอยางดยีวกนั ชน การ฿หຌผูຌรยีน
รูຌคาํ “ดอกเมຌ” ดย฿ชຌบตัรคาํ ปนสืไอการสอน กลุมผูຌรียนกง ฿ชຌบตัรคาํสอน฿หຌอานเดຌ ขຌา฿จความหมาย                 
ละตงประยคเดຌ ตกลุมผูຌรยีนออน ฿ชຌบตัรคาํทีไมรีปูภาพประกอบเวຌดຌวย ลຌวจึงสอนดย฿หຌตวัอยาง
ละรายละอียดพิไมขึๅน
 ๐. ลือกสืไอการสอนนอกจากจะหมาะสมกับสภาพการรยีนรูຌของผูຌรียนลຌว ยงัตຌองหมาะสม
กับสภาพวดลຌอมของนักรียนดຌวย
  ๑..ลือกสืไอการสอนทีไทຌาทายความสามารถของนักรียน ละทํา฿หຌบทรียนสนุกสนาน
เมนาบืไอหนาย ชน ฿ชຌกมตาง โ ปริศนาอักษรเขวຌ บทพลงบทรຌอยกรอง ฯลฯ



 สําหรับการ฿ชຌสืไอการรียนการสอนหรือสืไอการรียนรูຌตามหลักสูตรกนกลางการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. ๎๑๑ํ) มีสาระสําคัญดังนีๅ สืไอการรียนรูຌปนครืไองมือสงสริม
สนับสนุนการจัดการกระบวนการรียนรูຌ ฿หຌผูຌรียนขຌาถึงความรูຌ ทักษะกระบวนการ ละคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานของหลกัสูตรเดຌอยางมปีระสทิธิภาพ สืไอการรยีนรูຌมหีลากหลายประภท ทัๅงสืไอธรรมชาต ิ 
สืไอสิไงพิมพ สืไอทคนลยี  ละครือขายการรียนรูຌตาง โ ทีไมี฿นทຌองถิไน การลือก฿ชຌสืไอควรลือก฿หຌมี
ความหมาะสมกับระดับพัฒนาการ ละลีลาการรียนรูຌทีไหลากหลายของผูຌรียน  
 การจดัหาสืไอการรยีนรูຌ ผูຌรยีนละผูຌสอนสามารถจดัทําละพฒันาขึๅนอง หรือปรบัปรงุลอืก฿ชຌ
อยางมคีณุภาพจากสืไอตาง โ ทีไมอียูรอบตวัพืไอนาํมา฿ชຌประกอบ฿นการจดัการรยีนรูຌทีไสามารถสงสรมิ
ละสืไอสาร฿หຌผูຌรียนกิดการรียนรูຌ ดยสถานศึกษาควรจัด฿หຌมีอยางพอพียง พืไอพัฒนา฿หຌผูຌรียน
กิดการรียนรูຌอยางทຌจริง สถานศึกษาขตพืๅนทีไการศึกษา หนวยงานทีไกีไยวขຌองละผูຌมีหนຌาทีไจัด
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ควรดํานินการดังนีๅ  
 ํ. จัด฿หຌมีหลงการรียนรูຌ  ศูนยสืไอการรียนรูຌ  ระบบสารสนทศการรียนรูຌ ละครือขายการรียนรูຌ
ทีไมปีระสทิธิภาพทัๅง฿นสถานศกึษาละ฿นชมุชน  พืไอการศกึษาคຌนควຌาละการลกปลีไยนประสบการณ 
การรียนรูຌ ระหวางสถานศึกษา  ทຌองถิไน ชุมชน สังคมลก
 ๎..จัดทําละจัดหาสืไอการรียนรูຌสําหรับการศึกษาคຌนควຌาของผูຌรียน สริมความรูຌ฿หຌผูຌสอน 
รวมทัๅงจัดหาสิไงทีไมีอยู฿นทຌองถิไนมาประยุกต฿ชຌปนสืไอการรียนรูຌ
 ๏..ลือกละ฿ชຌสืไอการรียนรูຌทีไมีคุณภาพ  มีความหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคลຌอง          
กบัวิธีการรียนรูຌ ธรรมชาติของสาระการรียนรูຌ ละความตกตางระหวางบุคคลของผูຌรียน
 ๐..ประมินคุณภาพของสืไอการรียนรูຌทีไลือก฿ชຌอยางปนระบบ  
 ๑. ศึกษาคຌนควຌา วิจัย พืไอพัฒนาสืไอการรียนรูຌ฿หຌสอดคลຌองกับกระบวนการรียนรูຌของผูຌรียน
 ๒..จัด฿หຌมีการกํากับ ติดตาม ประมินคุณภาพละประสิทธิภาพกีไยวกับสืไอ ละการ฿ชຌสืไอ
การรียนรูຌปนระยะ โ ละสมําสมอ
 ฿นการจัดทํา การลือก฿ชຌ ละการประมินคุณภาพสืไอการรียนรูຌทีไ฿ชຌ฿นสถานศึกษา
ควรคํานึงถึงหลักการสําคญัของสืไอการรียนรูຌ ชน ความสอดคลຌองกับหลักสตูร วตัถุประสงคการรียนรูຌ 
การออกบบกิจกรรมการรียนรูຌ การจัดประสบการณ฿หຌผูຌรียน นืๅอหามีความถูกตຌองละทันสมัย 
เมกระทบความมัไนคงของชาติ เมขดัตอศีลธรรม มกีาร฿ชຌภาษาทีไถกูตຌอง รปูบบการนาํสนอทีไขຌา฿จงาย 
ละนาสน฿จ  
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๖. การวางแผนการใชสื่อการเรียนการสอน

 ฿นการลือก฿ชຌสืไอการรียนการสอน หากครูผูຌสอนมีการวางผนกอนการลือก฿ชຌ จะทํา฿หຌ
ครูผูຌสอนสามารถ฿ชຌสืไอการรียนการสอนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดยรูปบบ฿นการลือก฿ชຌสืไอ
การรียนการสอนทีไนิยม฿ชຌ คือ รูปบบการ฿ชຌสืไอการรียนการสอนของ Heinich, Molenda, 
Russell,& Smaldino ทีไรียกวา The ASSURE model (วัชรพล วิบูลยศริน. ๎๑๑๒ อຌางอิง 
จาก Heinich, Molenda, Russell, & Smaldino. ํ๕๕๒) ซึไงมีขัๅนตอนดังนีๅ
 
 ขั้นทีไ ํ วิคราะหผูຌรียน (Analyze learners) ผูຌรียน฿นทีไนีๅอาจหมายถึงนักรียน ผูຌขຌารับ
การฝຄกอบรม หรือพนักงาน฿นองคกร ผูຌสอนตຌองรูຌจักผูຌรียนสียกอนพืไอทําความขຌา฿จลักษณะ
ของผูຌรียน ตละคน/ตละกลุมละลือก฿ชຌสืไอการรียนการสอน฿หຌหมาะสมสอดคลຌองกับวัตถุประสงค
ของการรียนรูຌ การวิคราะหผูຌรียนนัๅนสามารถกระทําเดຌ ๏ อยาง คือ
 ํ...ลักษณะทัไวเป (General characteristics) ปนการระบุลักษณะของผูຌรียนอยางกวຌาง โ
ชน อายุ ระดับชัๅน อาชีพหรือตําหนง วัฒนธรรม สังคม ศรษฐกิจ ฯลฯ
 ๎. ความสามารถนําขຌาฉพาะ (Specifi c entry competencies) มืไอริไมวางผนการสอน 
ผูຌสอนจะตຌองตัๅงสมมติฐานวาผูຌรียนขาดความรูຌหรือทักษะ฿ดกอน ลຌวคอยสอน฿หຌกิดความรูຌ
หรือทักษะทีไจาํปนนัๅน ดยระบุความรูຌหรอืทักษะทีไผูຌรียนมีอยูลຌวหรือยงัเมม ีชน ทกัษะทีไตຌองมีมากอน 
ทักษะปาหมายละทัศนคติ ลຌวลือกวิธีสอนละสืไอการรียนการสอนทีไหมาะสม
 ๏. บบการรียนรูຌ (Learning styles) ปนการกําหนดวิธีการรับรูຌ การมีปฏิสัมพันธ ละการ
ตอบสนองทางอารมณตอสภาพวดลຌอมการรียนรูຌของผูຌรียน ซึไงสงผลตอความสามารถ฿นการรียนรูຌ
อยางมีประสิทธิภาพจากการ฿ชຌขัๅนตอนละสืไออันหลากหลาย

 ขั้นทีไ ๎ จຌงวัตถุประสงค (State objectives) การรียนการสอนตละครัๅงตຌองกําหนด
วัตถุประสงค฿หຌชัดจน วัตถุประสงคอาจมาจากประมวลรายวิชา นืๅอหา฿นตํารา คูมือ฿นหลักสูตร
หรอืผูຌสอนปนคนกําหนด ควรขยีนปนวัตถุประสงคชิงพฤตกิรรมทีไสดงวาผูຌรียนสามารถทําอะเรเดຌ
ภายหลังการรียนการสอน ดย฿หຌปนเปตามกิจกรรมทีไผูຌรียนจะเดຌปฏิบตัิละระดับของความสามารถ
ทีไยอมรับเดຌ
 วตัถปุระสงคชงิพฤตกิรรมทีไกาํหนดขึๅนสาํหรับการรียนการสอนตละครัๅงปนสิไงสาํคัญสําหรบั
การลือกวิธีสอนละสืไอการรียนการสอน ดยฉพาะขัๅนตอนการประมินจะขึๅนอยูกับวัตถุประสงค
ทีไกําหนดเวຌ ซึไงควร฿หຌครอบคลุมวัตถุประสงคทางการศึกษาทัๅง ๐ ดຌานดังนีๅ



 ํ. พุทธิพิสัย (Cognitive domain) ปนการรียนรูຌทีไสัมพันธ
กับความสามารถทางปญญา หรือทักษะทางปญญา อาจกลาวเดຌวา
ปนวตัถปุระสงคทีไตัๅงเวຌพืไอวัดผลการรียนรูຌ ดຌานความรูຌละความขຌา฿จ 
ทางสติปญญาละการพัฒนา
 ๎. ..จตพสิยั (Affective domain) ปนการกาํหนดวตัถปุระสงค
ดຌานความรูຌสึกนึกคิด ทัศนคติ  ละคานิยม ตัวอยางชน พืไอ฿หຌผูຌรียน
กิดจตคติทางสังคม฿นดຌานสุขภาพ หรือพืไอ฿หຌผูຌรียนปรับตัวขຌากับ
มาตรฐานทางจริยธรรม

 ๏. .ทักษะพิสัย (Motor skill domain) ปนวัตถุประสงคทีไกีไยวกับการกระทําการสดงออก
หรอืการปฏิบตัติัๅงตการคลืไอนเหวอยางงายเปจนถึงการประสานการทํางานของกลຌามนืๅอทีไซบัซຌอนขึๅน
หรือตຌอง฿ชຌกลยุทธบางอยางรวมดຌวย ชน การขงขันกีฬา
 ๐. สัมพันธพิสัย (Interpersonal domain) การรียนรูຌตามวัตถุประสงคนีๅ คือ การมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ปนทักษะทีไนຌนคนปนศูนยกลางละตຌองมีความสามารถ฿นการติดตอ
สืไอสาร พืไอสรຌางความสัมพันธกับคนอืไน โ อยางมีประสิทธิภาพ ชน การทํางานปนทมี การ฿หຌคาํปรึกษา
การบริหาร การอภิปรายรวมกัน ละการตຌวาที

 ขัน้ทีไ ๏ ลอืกข้ันตอน สืไอ ละวสัด ุ(Select methods, media, and materials) มืไอทราบ
ขຌอมลูของผูຌรยีนละกาํหนดวตัถปุระสงคเดຌลຌว ผูຌสอนตຌองสรຌางทางชืไอมระหวางขัๅนทีไ ํ  ละขัๅนทีไ ๎  
ดຌวยการลอืกขัๅนตอนหรอืรปูบบของสืไอทีไหมาะสม ลຌวจึงตดัสนิ฿จตามนวทางขຌอ฿ดขຌอหนึไงตอเปนีๅ
 ํ. ลือกสืไอทีไ฿ชຌเดຌอยูลຌว (Select available materials) ถຌาสืไอทีไ฿ชຌเดຌอยูลຌวสามารถทํา฿หຌ
ผูຌรียนบรรลุวตัถุประสงคเดຌกใควรนํามา฿ชຌทัๅงนีๅพืไอประหยัดวลาละคา฿ชຌจาย ตการตัดสิน฿จลือก฿ชຌ
สืไอ฿ดนัๅนขึๅนอยูกับหลายปจจัย มืไอผูຌสอนลือกสืไอ฿ดมา฿ชຌกใควรคํานึงถึงสิไงตอเปนีๅ
 ํ.ํ ความสอดคลຌองกับหลักสูตร
 ํ.๎ ความถูกตຌองละความทันสมัย
 ํ.๏ ความชัดจนละความรัดกุมของภาษา
 ํ.๐ การกระตุຌนรงจูง฿จละการคงความสน฿จของผูຌรียน
 ํ.๑ การมีสวนรวมของผูຌรียน
 ํ.๒ คุณภาพทางทคนิคทีไดี
 ํ.๓ หลักฐานสดงความมีประสิทธิภาพ
 ํ.๔ ฆษณารบกวนอบฝง
 ํ.๕ คูมือการ฿ชຌงานละอกสารอืไน โ

ทีไ ํ  ละขน
อ฿ดขຌอหนึไงตอเปนีๅ
อยูลຌวสามารถทํา฿หຌ
ตการตัดสิน฿จลือก฿ชຌ
เปนีๅ

ยน
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 ๎. ดดัปลงสืไอทีไมอียูลຌว (Modify existing materials) หากสืไอทีไ฿ชຌเดຌอยูลຌวยงัเมสอดคลຌอง
กับวัตถุประสงค หรือเมหมาะสมกับผูຌรียน ผูຌสอนกใควรดัดปลง฿หຌหมาะสม ซึไงปนสิไงทีไสรຌางสรรค
ละทຌาทายความสามารถของผูຌสอน฿นวลาดียวกัน ตมืไอมอง฿นงของวลาละคา฿ชຌจายกใยงันับวา
ปนขัๅนตอนทีไมีประสิทธิภาพมากกวาการออกบบสืไอ฿หม
 ๏..ออกบบสืไอ฿หม (Design new materials) มืไอสืไอทีไมีอยูเมสามารถนํามา฿ชຌเดຌหรือ
เมหมาะสมทีไจะนาํมาปรบัปรงุหรอืเมมสีืไอทีไตຌองการ฿ชຌลยกใจาํปนตຌองออกบบละสรຌางสืไอขึๅนมา฿หม 
มຌวาจะปนกระบวนการทีไสียวลาละมีคา฿ชຌจายสูงมากกใตาม ตกใจะทํา฿หຌเดຌสืไอทีไตรงกับความ
ตຌองการของผูຌรยีน ละสอดคลຌองกบัวตัถุประสงคทีไกาํหนดเวຌมากทีไสดุ อยางเรกใดกีารออกบบสืไอ฿หม
ควรคํานึงถึงองคประกอบตอเปนีๅ
 ๏.ํ วัตถุประสงค
 ๏.๎ ผูຌรียน
 ๏.๏ คา฿ชຌจาย
 ๏.๐ ความชีไยวชาญทางทคนิค
 ๏.๑ อุปกรณ/ครืไองมือ฿นการออกบบ 
 ๏.๒ สิไงอํานวยความสะดวก฿นการนําสืไอเป฿ชຌ
 ๏.๓ วลา

 ขัน้ทีไ ๐ ฿ชຌสืไอละวัสด ุ(Utilize media and materials) เมวาผูຌสอนคน฿ดจะลือกดดัปลง 
หรือออกบบสืไอ฿หม กใตຌองวางผนวธิกีาร฿ชຌสืไอละวัสดุดຌวยกนัทัๅงสิๅน ซึไงมีขัๅนตอนสําคญัอยู ๑ ขัๅนตอน คอื
 ํ. ตรวจสอบสืไอ (Preview the materials) เมมีการรียนการสอน฿ดทีไนําสืไอมา฿ชຌดยทีไยัง
เมทดลอง฿ชຌมากอน มຌวาจะมีผูຌสอนคนอืไนหรือ฿ครกใตามคยทดลอง฿ชຌมากอนหนຌาลຌว ผูຌสอนทีไดี
กใควรตรวจสอบ ละพิจารณาสืไอดຌวยตนอง พืไอ฿หຌขຌา฿จนืๅอหาละวิธกีาร฿ชຌสืไออยางตใมประสิทธิภาพ
 ๎. .ตรียมสืไอ (Prepare the materials) ผูຌสอนตຌองตรียมสืไอ฿หຌพรຌอมพืไอสนับสนุนกิจกรรม
การรียนการสอนเมวา฿ครจะปนผูຌ฿ชຌสืไอกใตาม สิไงรกทีไควรคํานึงกใคือ การรวบรวมสืไอละอุปกรณ
ทุกชิๅนทีไจําปน ลຌวรียงลําดับสืไอทีไจะ฿ชຌกอนหลัง ผูຌสอนบางคนอาจกใบรายชืไออุปกรณ/ครืไองมือ
ทีไ฿ชຌ฿นตละบทรียนพรຌอมกับครงรางลําดับกิจกรรม฿นชัๅนรียน
 ๏. .ตรียมสภาพวดลຌอม (Prepare the environment) เมวาการรียนรูຌจะกิดขึๅนทีไ฿ดกใตาม 
(หຌองรียน หຌองปฏิบัติการ ศูนยสืไอ สนามกีฬา) ผูຌสอนตຌองจัดสภาพละสิไงอํานวยความสะดวก
฿หຌอืๅอตอการ฿ชຌสืไอตาง โ ละปจจัยสําคัญทีไควรคํานึงกใคือ ทีไนัไงควรสะดวกสบายเมออัด 
การระบายอากาศตຌองดีอยางพียงพอ บรรยากาศสงสริมการรียน สงสวางพอหมาะ ผูຌสอนควร
ตรวจสอบอุปกรณละครืไองมือทุกชิๅนวาอยู฿นสภาพทีไ฿ชຌการเดຌตามปกติหรือเม จัดสิไงอํานวย
ความสะดวก฿หຌอืๅอตอการมองหในละเดຌยนิอยางทัไวถึง หรือจดัทีไนัไง฿หຌผูຌรียนมองหในกนัเดຌหากตຌองการ
฿หຌผูຌรียนอภิปรายรวมกัน ฯลฯ



 ๐. ตรียมผูຌรียน (Prepare the learners) งานวิจัยหลายลมเดຌขຌอสรุปบงชีๅวาความรูຌทีไเดຌ
จากการทํากิจกรรมจะสูงหรือเมนัๅน ขึๅนอยูกับการตรียมผูຌรียนขຌาสูกระบวนการรียนการสอน
พราะการตรียมผูຌรียน฿หຌมีความพรຌอมปนรืไองสําคัญ ดยสามารถทําเดຌหลายวิธีดังนีๅ
 ๐.ํ นะนํานืๅอหาของบทรียนดยรวม
 ๐.๎ ชืไอมยง฿หຌผูຌรียนทราบวานืๅอหากับหัวขຌอทีไศึกษากีไยวขຌองกันอยางเร
 ๐.๏ สดงขຌอความกระตุຌนความอยากรูຌอยากรียนดยบอกผูຌรียนถึงประยชนทีไเดຌรับ
จากการตัๅง฿จศึกษาบทรียน
 ๐.๐ ฿หຌสิไงกระตุຌนหรือสิไงรຌาพืไอจูง฿จ฿หຌคงความสน฿จตอบทรียน
 ๑. จัดประสบการณการรียนรูຌ (Provide the learning experience) ถຌาผูຌสอนปนผูຌ฿ชຌสืไอ
การรียนการสอนกใควร฿ชຌอยางมอือาชีพ อาจรียกเดຌวา ผูຌสอนปนนกัสดงคนหนึไง (Showmanship) 
ทีไตຌองดึงความสน฿จของผูຌรียนเวຌกับตนหมือนทีไนักสดงตຌอง฿ชຌทคนิคตาง โ พืไอ฿หຌผูຌชมสน฿จตนอง
อยูตลอดวลา ตถຌาผูຌรียนปนผูຌ฿ชຌสืไอการรียนการสอนนัๅน ผูຌสอนควรปลีไยนบทบาทปนผูຌ฿หຌคาํนะนาํ
หรอืผูຌอาํนวยความสะดวก ชวยผูຌรยีนสาํรวจหัวขຌอ อภปิรายนืๅอหา ตรียมฟมสะสมงาน หรอืนําสนอ
ขຌอมูลกับพืไอนรวมชัๅน ฯลฯ

 ขั้นทีไ ๕ กําหนดการมีสวนรวมของผูຌรียน 
(Require learner participation) การรียนการสอน
ดย฿ชຌสืไอปนหลกัควร฿หຌผูຌรยีนมสีวนรวมดຌวย ละควรปน
กิจกรรม฿นบทรียนทีไ฿หຌผูຌรียนเดຌประมวลความรูຌหรือ
ทกัษะละรบัทราบผลปอนกลบัจากความพยายามของตน
กอนการประมินอยางปนทางการ

 ขั้นทีไ ๒ ประมินละปรับกຌ (Evaluate and 
revise) หลังจากการรียนการสอนสิๅนสุดลงจําปนตຌองมี
การประมินผลละประสิทธิภาพขอกระบวนการรียน
การสอนทัๅงหมดพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไชวย฿หຌผูຌสอนทราบวา
การรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคหรือเม การดํานิน
ตามขัๅนตอนละการ฿ชຌสืไอชวย฿หຌผูຌรียนบรรลุวตัถปุระสงค
หรือเม ผูຌรียนสามารถ฿ชຌสืไอการรียนการสอนเดຌหรือเม 
หากกิดขຌอผิดพลาดประการ฿ดกใจะสามารถปรับกຌสําหรับ
การรียนการสอนครัๅงตอเป ดยบงการประมินออกปน 
๎ ประภทดังนีๅ
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 ํ. การประมินผลสัมฤทธิ่ของผูຌรียน (Evaluation of learner achievement) วาบรรลุตาม
วัตถุประสงคตละขຌอทีไกําหนดเวຌมากนຌอยพียง฿ด ขัๅนตอนการประมินผลสัมฤทธิ่ขึๅนอยูกับลักษณะ
ของวัตถุประสงค หากปนวัตถุประสงคดຌานพุทธิพิสัยกใควรปนบบสอบขຌอขียนหรือปากปลา
วตัถุประสงคดຌานทักษะพสิยัควรปนบบรายการตรวจสอบความสามารถ บบสงักต สวนวัตถปุระสงค
ดຌานจิตพิสัยประมินเดຌยากจึงตຌอง฿ชຌการสังกตระยะยาวหรือบบมาตราสวนประมาณคา นอกจากนีๅ
กระบวนการประมินควรสอดคลຌองกับวัตถุประสงคทีไกําหนดเวຌตัๅงตตอนตຌนดຌวย
 ๎. การประมินสืไอละขัๅนตอน (Evaluation of media and methods) พืไอ฿หຌทราบวาสืไอ
ละขัๅนตอนทีไ฿ชຌมีประสิทธิภาพหรือเม สามารถปรับปรุงกຌเขเดຌหรือเม ชวย฿หຌผูຌรียนมีผลสัมฤทธิ่
พิไมขึๅนหรือเม การนําสนอ฿ชຌวลามากกวาทีไควรจะปนหรือเม ผูຌสอนตຌองประมินการ฿ชຌสืไอการรียน
การสอน฿นครัๅงรก พืไอตดัสนิ฿จวาจะลอืก฿ชຌ฿นครัๅงตอเปหรือเม ละตຌองดดัปลงหรอืปรบัปรงุกຌเข
อีกหรือเม ผลการประมินควรเดຌมาจากบบรายการตรวจสอบ การอภิปรายรวมกัน฿นชัๅนกับผูຌรียน 
การสัมภาษณผูຌรียนรายบุคคล หรือการสังกตพฤติกรรมของผูຌรียน ปนตຌน



 ดานการบริหารจัดการ

ทําอย�างไรให�อ�านออกเขียนได�:
สื่อ/นวัตกรรม

พัฒนาการอ�านการเขียน
ภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุขทัย ขต ๎
  นางศุกลรัตน มิไงสมร
  ทร. ์๔ ๕๐๏๕ ๎๎๕๏
  อีมล : rat_2499@hotmail.com

วัตถุประสงค
 พืไอ฿หຌผูຌบรหิาร คร ูละบุคลากรทางการศกึษา พฒันาคณุภาพนกัรียน฿หຌอานออก
ขียนเดຌ ละยกระดับคุณภาพภาษาเทย

กลุมปาหมาย
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนตัวบบการบรหิารจดัการของสาํนักงานขตพืๅนทีไการศกึษาประถมศกึษาสุขทัย 
ขต ๎ ทีไ฿ชຌ฿นการสริมสรຌางสมรรถนะการอานการขียนของนักรียนระดับประถมศึกษา 
พืไอกຌปญหาการอานเมออก ขยีนเมเดຌ ละยกระดับคณุภาพภาษาเทยตามสเตล สุขทัย ๎
ทีไปน“ตัวบบการจัดการชิงพืๅนทีไ พืไอสริมสรຌางสมรรถนะการอานของนักรียนระดับ
ประถมศึกษา”

๑. การแก�ป�ญหาอ�านไม�ออกเขียนไม�ได�   ตามสไตล�สุโขทัย   ๒ “ตัวแบบการจัดการ
 เชิงพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะการอ�านการเขียนของนักเรียนระดับ
 ประถมศึกษา”
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กระบวนการ/ขั้นตอนการดํานินงาน 
 ํ. สรຌางปาหมายรวมกนั สาํนกังานขตพืๅนทีไการศึกษาสรຌางภาคีครอืขายการทํางานรวมกัน
ดย฿ชຌกลเกความรวมมือ ๏ พลัง (กลุมพลงัทีไ ํ  ขตพืๅนทีไการศกึษา กลุมพลงัทีไ ๎  ครอืขาย/สถานศกึษา 
ละกลุมพลังทีไ ๏ องคคณะบุคคล) ฿หຌขຌามามีสวนรวม฿นการพัฒนา฿หຌนักรียนอานออกขียนเดຌ
ละกําหนดพันธะสัญญารวมกัน คือ “ลูกพอขุนราม ลายมืองาม จบ ป.๏ ตຌองอานออก ขียนเดຌทุกคน”
 ๎. กําหนดวิธีการทํางาน ฿นการ฿ชຌขຌอมูลสารสนทศของนักรียนระดับประถมศึกษา
ดຌานสมรรถนะการอานละการขียน ฿หຌมีความถูกตຌอง ละปนปจจุบัน สามารถ฿ชຌขຌอมูลสารสนทศ
ผานระบบครือขาย Internet เดຌทันที ทุกทีไ ทุกวลา 
 ๏. จดัทําผนพัฒนาคุณภาพการรยีนการสอนภาษาไทย พืไอสรมิสรຌางสมรรถนะการอาน             
ของนักรียน฿นสังกัด ดยกําหนดกลยุทธการดํานินงาน ๏ กลยุทธ

 กลยุทธทีไ ํ พัฒนาความสามารถการอานละการขียนของนักรียนระดับประถมศึกษา
สงสริมสถานศึกษาพัฒนานักรียน฿นดຌานภาษาเทย ฿หຌมนีสิยัรกัการอานกิดการรียนรูຌตใมตามศักยภาพ
มีมาตรการดังนีๅ 
 ํ. จัดทําบันทึกขຌอตกลง (Memorandum Of Understanding: MOU) วาดຌวย
ความรวมมอืดຌานการพฒันาคุณภาพภาษาเทย  ระหวางผูຌอาํนวยการรงรียนกับผูຌอาํนวยการสาํนกังาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุขทัย ขต ๎
 ๎. พัฒนาละจัดทําสืไอนวัตกรรม สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาพัฒนาสืไอนวัตกรรม
฿นรูปบบตาง โ ฿หຌสถานศึกษานําเปปนนวทาง฿นการจัดการรียนการสอนละประมินผลดังนีๅ 
 ๎.ํ บัญชีคําพืๅนฐานละบัญชีคํา฿หมทีไนักรียนควรรูຌ ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒
 ๎.๎ คูมือการจัดกจิกรรมการสอนภาษาเทย พืไอกຌปญหาการอานเมออกขียนเมเดຌ
 ๎.๏ บบฝຄกทักษะ พืไอพัฒนาความสามารถการอานการขียนภาษาเทย สําหรับนักรียน
ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒
 ๎.๐ บบฝຄกทักษะการอานการขียนภาษาเทย สําหรับผูຌปกครองชวยอานขียน   
 ๎.๑ สืไอสํารใจรูปทีไกีไยวกับการพัฒนาทักษะการอาน
 ๏. ฿หຌทุกรงรียนปรับวิธีการสอนอานปนบบจกลูกสะกดคํา ละปรับชัไวมงรียนวิชา
ภาษาเทย฿นระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ  - ๏ รวมทัๅง฿หຌอสิระรงรียน฿นการคิดวธิสีอนหรือนวัตกรรมอืไน โ
พืไอ฿หຌนักรียนอานออกขียนเดຌ 
 ๐. ฿หຌทุกรงรียนจัดกิจกรรมสงสริมนิสัยรักการอาน จัดสภาพวดลຌอม฿นรงรียน การจัด
มุมหนังสือ หรือจัดหຌองสมุดมีชีวติ ละจัดกิจกรรมทีไหลากหลายพืไอ฿หຌนักรียนมีนิสัยรักการอาน



 ๕. ดาํนินการประมินการอาน การขียนนักรียนทุกระดับชัน้  ดยประมินภาครียนละ ํ  ครัๅง
ภาครียนทีไ ํ  ประมิน฿นดือนกรกฎาคม ภาครียนทีไ ๎   ประมิน฿นดอืนกุมภาพันธ ดยมคีณะกรรมการ
ประมนิจากตางรงรยีน ละจຌงผลการประมิน฿หຌรงรียนทราบ พืไอปนขຌอมลู฿หຌรงรียนดํานนิการ
จัดทําผนพัฒนา 
 ๒. จัดซอมสริมนักรียนทีไมีปญหาดຌานการอาน ละการขียนภาษาไทยปนรายบุคคล
พืไอยกระดับผลสัมฤทธ่ิทางการรียน ฿หຌปนเปตามพันธะสัญญาละจุดนຌนการพัฒนาคุณภาพผูຌรียน
 ๓. จดัพธิยีกยองชิดชูกียรติ   มอบรางวลั฿หຌกรงรยีนทีไมนีกัรยีนอานออกขยีนเดຌ ํ ์์% 
฿นทุกชัๅนรียน มอบรางวัล฿หຌกับรงรียน ผูຌบริหารรงรียน ละครูผูຌสอนทีไมีผลงานการพัฒนาความ
สามารถดຌานการอานการขยีน นวตักรรมของรงรยีนดຌานการสงสรมิรักการอาน/หຌองสมดุ/นวตักรรม
การกຌเขปญหาดຌานการอานการขียนภาษาเทย รางวัลครูภาษาเทยดีดนระดับขตพืๅนทีไการศึกษา

 กลยุทธทีไ ๎ พัฒนาระบบการนิทศ กํากับ ติดตามประมินผลชิงลึกอยางกัลยาณมิตร 
มีมาตรการ  ดังนีๅ
 ํ. นิทศติดตามบบกัลยาณมิตร ซึไงกําหนด
การนิทศรงรียนมี ๎ รูปบบ 
 ํ.ํ รูปบบทีไ  ํ  นิ ทศบบปนทีม
ประกอบดຌวย ผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา/
รองผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละศึกษานิทศก 
 ํ.๎ รูปบบทีไ ๎ ผูຌอํานวยการสํานักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษา ศึกษานิทศกติดตามละประมิน
การอานของนักรียน฿นรงรียนดຌวยตนอง ดยเมจຌง
฿หຌทราบลวงหนຌาพืไอประมินชิงประจักษ ละกใบ
รวบรวมขຌอมูลพืไอวางผนดํานินการ฿นปการศึกษา
ตอเป
 ๎. จัดทําครืไองมือ นิทศ กํากับติดตาม
ละการประมินพัฒนาคุณภาพผูຌรียน ภาย฿ตຌพันธะ
สญัญาลูกพอขนุรามลายมอืงาม จบประถมศกึษาชัๅนปทีไ ๏
ตຌองอานออก ขียนเดຌทุกคน ประกอบดຌวย
 ๎.ํ คูมือการนิทศ กํากับติดตาม ละ
บบประมินผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
 ๎.๎ คูมือละครืไองมือประมินความสามารถ 
การอานการขียนภาษาเทย



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 กลยุทธทีไ ๏ พัฒนาการบริหารงานบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพกิดความปนธรรมละทัไวถึง 
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษากําหนดกลยุทธการบริหารงานบุคคลทีไชืไอมยงผลการดํานินงานนําเปสู
การพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือนขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาปนกรณีพิศษ การพิจารณา
ยຌายผูຌบริหารสถานศึกษาละครผููຌสอนดยพิจารณากลุมขຌาราชการทีไมีผลงาน คือ
 ํ. ผลทดสอบ O-NET, NT ทีไมีอันดับดีทีไสุด ของตละขนาดรงรียน ๐ ขนาด
 ๎. สถานศึกษาทีไผลประมินการอานออกขียนเดຌ ผานกณฑ ํ์์%
 ๏. ผลงานจากการประกวดขงขัน ทัๅงของครูละนกัรยีนชนะลิศอันดบั ํ  ระดับประทศ
 ๐. ผลการประกันคุณภาพภาย฿นละการรับรองการประมินภายนอกของสถานศึกษา

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. ผลการประมินความสามารถดຌานการอานการขียน ของนักรียนระดับชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ํ - ๒ สังกัดสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุขทัย ขต ๎ ตัๅงตปการศึกษา 
๎๑๑๐ - ๎ ๑๑๒ พบวา จํานวนนักรียนทีไปญหาดຌานการอานลดลงตามลําดับ ละอานออกตามกณฑ 
ํ์์% ละจํานวนนักรียนทีไปญหาดຌานการขียนลดลงตามลําดับ ละขียนเดຌตามกณฑ ํ์์%
 ๎. ผลสอบรายวิชาภาษาเทย ของนักรียนระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ ตัๅงตปการศึกษา 
๎๑๑๐ - ๎๑๑๒ มีคาฉลีไยสูงกวาระดับประทศตอนืไอง ๏ ป 

ภาพสืไอ/นวัตกรรม





ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

ตัวแบบการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร�างสมรรถนะการอ�านของนักเรียนระดับประถมศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ระบบขอมูลสารสนเทศ

กลุมพลังทีไ ํ
ขตพืๅนทีไ

กลุมพลังทีไ ๏
องคคณะบุคคล

กลไก

ความรวมมือ

คุณภาพผูเรียน

บทรียน
ตัวบบ (Model) การจัดการชิงพื้นทีไ 

กลยุทธ 
การพัฒนาการอาน

กลยุทธ
การบริหารงานบุคคล

TEAM:
S2Sukhothai 2

กลยุทธนิทศ
ติดตาม

ขຌอมูลสารสนทศ
พืไอปฏิบัติการ฿นพื้นทีไ

การปฏิบัติการชิงพื้นทีไรวมกัน
(สถานศึกษา)

ปญหา/อุปสรรค/บทรียน
ตัวบบ (Model) 
การจัดการชิงพื้นทีไ 

ผนพัฒนาคุณภาพการรียนการสอนภาษาไทย
พืไอสริมสรຌางสมรรถนะการอาน สพป.สุขทัย ๎

กลุมพลังทีไ ๎
ครือขาย/
สถานศึกษา



๒. การประกันคุณภาพการอ�านและเขียนภาษาไทย ด�วยเครือข�ายผู�ปกครอง

จຌาของผลงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต ํ
  นางสาวมนทิรา ภักดีณรงค
  ทร. ์๔ ํ๑๐๔ ๏๓๏๔ 
  อีมล : monthira7874@gmail.com

วัตถุประสงค
 ํ. พืไอกຌปญหานักรียนอานเมออกขียนเมเดຌ
 ๎. พืไอ฿หຌผูຌปกครองมีสวนรวม฿นการกຌปญหา
 ๏. พืไอพัฒนา฿หຌนักรียนอานออกขียนเดຌ ํ์์% 
 ๐. สถานศึกษาสามารถพัฒนานักรียนทุกคนอานออกขียนเดຌ ํ์์%

กลุมปาหมาย 
 นกัรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนการบริหารจัดการพืไอประกันคุณภาพการอานการขียนภาษาเทย
฿หຌสถานศึกษากຌปญหาการอานออกขียนเดຌ ดย฿ชຌครือขายผูຌปกครอง มียุทธศาสตร
สูความสํารใจ ฿นการประกันคุณภาพการอาน  ดังนีๅ
 ํ. สรຌางภาวะผูຌนําของผูຌบริหาร
 ๎. การสรຌางทีมงาน
 ๏. การสรຌางความตระหนักละความรูຌความขຌา฿จ
 ๐. การกําหนดผูຌรับผิดชอบ
 ๑. การวางผนละการกํากับติดตาม ดูล
 ๒. การมีสวนรวมละการปรึกษาหารือกับผูຌกีไยวขຌอง

กระบวนการ/ขั้นตอนการดํานินงาน  
ระดับขตพื้นทีไ 
 ํ. มอบนยบาย/สรຌางความตระหนัก฿หຌกับผูຌอํานวยการรงรียน 
 ๎. มอบภารกิจ฿หຌรงรียนดํานินงานตามนยบายนักรียนอานออกขียนเดຌ ํ์์%
 ๏. ประชุมสรຌางความขຌา฿จ฿หຌกับผูຌปกครองขຌามาชวยกันกຌปญหา



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 ๐..สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาจัดทําบบฝຄกอาน฿หຌรงรียน฿ชຌปนนวทาง฿นการจัดทํา
บบฝຄกเป฿ชຌกับนักรียน 
 ๑. นิทศติดตามการพัฒนาการอานออกขียนเดຌรงรียน฿นสังกัด
 ๒. จัดวทีลกปลีไยนรียนรูຌ ทัๅง ๓ ขตพืๅนทีไ ภาย฿นจังหวัด
 ๓. จัดประมินผลการอาน “Big Reading Day”  
 ๔. มอบปาย “รงรียนอานออกขียนเดຌ ํ์์%”
 ระดับรงรียน
 ํ. ประชาสัมพันธสมัครรงรียนกนนํา ๒์ รงรียน
 ๎. ประชุมชีๅจงทําความขຌา฿จ
 ๏. รงรียนกนนําประชุมครือขายผูຌปกครอง
 ๐. ผูຌบริหาร/ครู ยีไยมรงรียนกนนํา ละครือขายผูຌปกครอง สัปดาหละ ํ ครัๅง
 ๑. ประชุมลกปลีไยนรียนรูຌ
 ๒. ประมินความสามารถดຌานการอาน จํานวน ๏ ครัๅง
 ๓. ประชุมครือขายผูຌปกครอง พืไอสรุปปญหารวมกัน
 ๔. สรปุผลการดํานินงาน 
พัฒนาการอานออกขียนไดຌ ํ์์%
 ขัๅนทีไ ํ คัดกรองผูຌรียน ดยครูประจําชัๅนดํานินการ
 ขัๅนทีไ ๎ พียรกใบขຌอมูล ดยครูประจําชัๅนดํานินการ 
 ขัๅนทีไ ๏ พิไมพูนความรูຌ ครูศึกษาหาความรูຌอยางสมําสมอ
 ขัๅนทีไ ๐ นําเปสูการปฏิบัต ิดยครูจัดกิจกรรมการรียนการสอนทีไนาสน฿จ 
 ขัๅนทีไ ๑ ชีๅชัดวิธีสอน นຌนสอนดยจกลูก สะกดคาํ ละวิธีสอนทีไหลากหลาย
 ขัๅนทีไ  ๒..มองหในผลงาน คร ูละนักรยีน สงผลงานขຌาประกวด/สดงผลงานลกปลีไยนรียนรูຌ/
พัฒนาสืไอการสอน



 ขัๅนทีไ ๓ นิทศ ติดตาม ตรวจสอบ กํากับ ติดตามอยาง฿กลຌชิด รวมมือกันระหวางรงรียน
ละขตพืๅนทีไประมินผลการอานละขียน 
 ขัๅนทีไ ๔ สรຌางขวัญกําลัง฿จ มอบรางวัลชิดชูกียรติ฿หຌกับครู/ผูຌบริหารทีไประสบผลสํารใจ
฿นการพัฒนาการอานออกขียนเดຌ ํ์์ % 
 ขัๅนทีไ ๕ สรุปรายงานความกຌาวหนຌาพัฒนาอยางยัไงยืน

ผลทีไไดຌรับ

 ํ. นักรียนอานเมออกขียนเมเดຌมีจํานวนลดลง
 ๎. ผูຌปกครองเดຌขຌามามีสวนรวม฿นการกຌปญหา
 ๏. ผลสัมฤทธิ่การทดสอบระดับชาติ (NT) ความสามารถดຌานภาษาสูงขึๅน

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพชรบูรณ ขต ํ
  นางนิลยา ทองศรี
  ทร. ์๔ ํ๕๒๎ ๕ํํ๏
  อีมล : nilayatong@gmail.com

วัตถุประสงค
 พืไอบริหารสถานศึกษา฿หຌสามารถพัฒนานักรียน฿หຌอานออกขียนเดຌ ํ์์%

กลุมปาหมาย 
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒

ลักษณะรูปบบ 
 การบริหารจัดการ฿หຌพัฒนาการอานออกขียนเดຌ รูปบบ ๑ ประสาน กຌปญหา
อานเมออกขียนเมเดຌ

๓. ๕ ประสานสู�การอ�านออกเขียนได�  

กระบวนการ/ขั้นตอน 
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพชรบูรณ ขต ํ ฿ชຌกระบวนการ APR MODEL
฿นการพัฒนาการอานออกขียนเดຌ  มีรายละอียดดังนีๅ
 A (ANALYSIS)

 ํ. วิคราะหขຌอมูลพืๅนฐานของรงรียนทีไมีจํานวนนักรียนอานเมออกขียนเมเดຌ
 ๎. วิคราะหขຌอมูลจากผลการทดสอบการอานการขียนของนักรียนทุกระดับชัๅน
 ๏. ตงตัๅงคณะกรรมการรวมกันวางผน฿นการพัฒนา
 P (PROCESS)

 ํ. นําผลการวิคราะหขຌอมูลจຌงผูຌกีไยวขຌองทราบ คือ รองผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา ศึกษานิทศก ผูຌบริหารรงรียน  ครูผูຌสอน นักรียน ละผูຌปกครอง
 ๎..ตงตัๅงคณะกรรมการขับคลืไอนการกຌปญหาอานเมออกขียนเมเดຌระดับขตพืๅนทีไ
การศึกษา ซึไงประกอบดຌวยรองผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ศึกษานิทศก ผูຌบริหาร
รงรียน ละครู
 ๏..กําหนดมาตรการสูการปฏิบัติทีไปนรูปธรรมพืไอปนนวปฏิบัติ฿หຌกับรงรียนปนระยะ
รงดวน



 ๐. จัดทําผนปฏิบัติการพัฒนาการอาน
การขียน ํ์์%
 ๑. นิทศ กํากับ ติดตาม Area  Based 
นิทศรวมพลังยกระดับคุณภาพการอานออกขียนเดຌ   
รูปบบพีไลีๅยง Coaching  and  Mentoring
 R (REPORT)

 ํ. ทดสอบการขียนการอานทุกระดับชัๅน
ปละ ๎ ครัๅง
 ๎. สะทຌอนผลการประมินการอานการขียน
 ๏. มอบรางวัล฿หຌกับรงรียนทีไสามารถ
พัฒนานักรียนอานออกขียนเดຌ ํ์์%
 จากกระบวนการดํานินการดย฿ชຌ APR  
Model   สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา
พชรบูรณ ขต ํ เดຌกําหนดรูปบบการพัฒนา
กลุมสาระภาษาเทยพืไอขับคลืไอนการพัฒนานักรยีน
฿หຌอานออกขียนเดຌ ํ์์ % รูปบบ ๑ ประสาน
สูการอานออกขียนเดຌ  ดังนีๅ 

ประสาน ํ ระดับขตพื้นทีไ
 ํ. .สรຌางความตระหนัก  ดยการมอบนยบาย฿หຌทุกฝຆายมีสวนรวม฿นการกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนา
 ๎..จดัทาํขຌอตกลงความรวมมอื ระหวางสาํนกังานขตพืๅนทีไการศกึษากบัรงรยีนทกุรง฿นสงักดั
 ๏. พฒันาครผููຌสอนกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทยทกุคน มกีารจัดหา/ พฒันาสืไอละนวัตกรรม
 ๐..กําหนดปาหมายรวมกันระหวางขตพืๅนทีไกับสถานศึกษา ดยมีปาหมาย คือ นักรียน
มืไอจบชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๎ ตຌองอานคําพืๅนฐาน฿นบัญชีคําพืๅนฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัๅนพืๅนฐานเดຌทกุคน ละกาํหนด฿หຌนกัรียนมืไอจบชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ ทกุคนตຌองอานออก
ขียนเดຌละสืไอสารเดຌ ละชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒  ทกุคนอานคลองขยีนคลองละสืไอสารเดຌอยางนຌอย
รຌอยละ ๒์ ของบัญชีคําพืๅนฐาน
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 ๑..ผูຌบริหารรงรียนละครูผูຌสอนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ ตຌองเมปลอย฿หຌนักรียนทีไมีปญหา
การอานละขยีนคาํพืๅนฐานของชัๅนลืไอนชัๅนเป ชัๅนประถมศกึษาปทีไ ๎   ถຌาครพูบวานกัรยีนคน฿ดมปีญหา
การอานการขียน มืไอจบภาครียนทีไ ํ  ของชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ  ฿นภาครียนทีไ ๎  ตຌองรีบกຌเขปญหา 
ดยการชวยหลือพัฒนา ชน การสอนซอมสริมขอความรวมมือจากผูຌปกครอง พิไมชัไวมง฿นการสอน
อานสอนขยีนภาษาเทย จดัหาสืไอ/นวัตกรรมทีไหลากหลาย  ศกึษานกัรียนปนรายกรณ ีถຌายงัเมสามารถ
กຌเขปญหาดังกลาวเดຌ฿หຌชิญผูຌปกครองมาพบพืไอปรึกษาปญหา ซึไงนักรียนคนนัๅนอาจจะตຌองรียน
ซຌําชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ ละนําเปพบพทยวินิจฉัยอาการตอเป
 ๒..ครูประจําชัๅน/ประจําวิชาอานหนังสือ฿หຌนักรียนทุกชຌากอนขຌารียนชัไวมงรกลຌวฝຄก
ถามตอบ
 ๓..นกัรียนตัๅงตชัๅนประถมศกึษาปทีไ ๎  ขึๅนเปตຌองเดຌรบัการฝຄกการอาน จากบบฝຄกการรูຌรืไอง
การอานอยางสมําสมอ ดยกําหนดจํานวนบบฝຄกปนถຌอยความทีไ฿ชຌฝຄกการอานละขียนดังนีๅ

ประถมศึกษาปทีไ ๎  ภาครียนทีไ ํ  
จํานวน ๑ ถຌอยความ ภาครียนทีไ ๎ จํานวน
๒ ถຌอยความ

ประถมศึกษาปทีไ ๏ ภาครียนทีไ ํ
จํานวน ๒ ถຌอยความ ภาครียนทีไ ๏ จํานวน 
๔  ถຌอยความ

ประถมศึกษาปทีไ ๐ ภาครียนทีไ ํ
จํานวน ๔  ถຌอยความ ภาครียนทีไ ๐ จํานวน 
ํ์  ถຌอยความ

ประถมศึกษาปทีไ ๑ ภาครียนทีไ ํ 
จํานวน ํ๎  ถຌอยความ ภาครียนทีไ ๑ จํานวน 
ํ๐  ถຌอยความ

ประถมศึกษาปทีไ ๒ ภาครียนทีไ ํ  
จํานวน ํ๒  ถຌอยความ ภาครียนทีไ ๒ จํานวน 
ํ๔  ถຌอยความ

 ๔. สงสริม฿หຌรงรียนปรับการสอนอาน฿นการสอนหลักภาษาชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏ 
มีการจกลูกผสมคํา ละปรับชัไวมงรียนวิชาภาษาเทย฿หຌมากขึๅน฿นชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏  
ตามความหมาะสม
 ๕. รงรียนจัดกจิกรรมสงสริมนสิยัรกัการอานละจัดสภาพวดลຌอม฿นรงรยีน เดຌก จดัทาํ
มมุรกัการอานทกุหຌองรยีน ตัๅงตระดบัปฐมวยั จดัหຌองสมดุมีชวีติ จดักจิกรรมทีไหลากหลาย฿นการสงสรมิ
นิสัยรักการอาน



 ํ์..ขตพืๅนทีไการศึกษาละรงรียนทําการประมินการอานการขียนของนักรียนตัๅงต
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒  ดังนีๅ
 ํ์.ํ รงรียนประมินตนอง ครัๅงทีไ ํ ดือนกรกฎาคม   
         ครัๅงทีไ ๎  ดือนมกราคม ทุกปการศึกษา
 ํ์.๎ ขตพืๅนทีไการศึกษาประมิน ครัๅงทีไ ํ  ดือนกันยายน    
         ครัๅงทีไ ๎  ดือนกุมภาพันธ ทุกปการศึกษา
 ํํ..ขตพืๅนทีไการศึกษามอบรางวัล฿หຌกรงรียนทีไมีนักรียนอานออกขียนเดຌ ํ์์% 
฿นชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ ละประถมศึกษาปทีไ ๒
 ํ๎..นิทศ กํากับ ติดตามบบกัลยาณมิตร การนิทศรงรียนม ี๎ รูปบบ ดังนีๅ
 รปูบบทีไ ํ  นิทศปนคณะ ประกอบดຌวย รองผูຌอาํนวยการสาํนักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ผูຌอํานวยการรงรียน ละศึกษานิทศก
 รูปบบทีไ ๎ ผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษานิทศ ติดตามการอานการขียน
ของนักรียนดຌวยตนอง พืไอปนการประมินตามสภาพจริงละกใบขຌอมูลพืๅนฐาน฿นการวางผน
฿นปการศึกษาตอเป

ประสาน ๎ ระดับกลุมรงรียน
 ํ. มีครือขายครูสอนดี
 ๎. มกีารสมัมนาสรปุผลงานการสอน ละการตรยีมความพรຌอมการสอน ภาครยีนละ ํ  ครัๅง
 ๏. จัดทําฐานขຌอมูลนักรียนทีไอานเมออกขียนเมเดຌทุกกลุมรงรียน
 ๐. ชวยหลือละประสานงานรวมกับขตพืๅนทีไทุกครัๅงทุกวลา

ประสาน ๏ ระดับรงรียน  
 ํ. ผูຌบริหารสถานศึกษาหในความสําคัญของการสอนภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏ 
ดย฿หຌกําลัง฿จครูผูຌสอน฿นการจัดการรียนการสอน สนับสนุนดຌานวัสดุการรียนการสอน
 ๎. การคัดลือกครูสอนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏ พิจารณาลือกครูผูຌสอนปนกรณีพิศษ
ฉพาะดຌานคณุสมบตั ิดยฉพาะการรักดใกอา฿จ฿สตอการสอน มคีวามรบัผิดชอบ ละมีทคนคิการสอน
ทางดຌานภาษาเทยปนอยางด ี 
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 ๏. รงรียนกําหนดผนงานทางวิชาการพืไอสงสริมการสอนภาษาเทยชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ํ  - ๏ รวมกันภาย฿นรงรียน พืไอ฿หຌการรียนการสอนบรรลุตามผนงานอยางชัดจนปนรูปธรรม
 ๐. ประชุมครู฿นรงรียน฿หຌขຌา฿จนยบายละนวทางปฏิบัติรวมกัน พืไอพัฒนาการรียน
การสอนภาษาเทยอยางจริงจัง
 ๑. นຌนการสอนภาษาเทย฿นระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏ ฿หຌมีวลาสอน฿หຌมากขึๅน 
ดยครูผูຌสอนอาจกําหนดคาบวลารงรัดการสอนภาษาเทย฿นตละวันวาปนชวง฿ด
 ๒. ครูประจําชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏ จัดทําบันทึกความกຌาวหนຌาทางการรียนภาษาเทย
ของนักรียนปนรายบุคคล
 ๓. คณะครูภาย฿นรงรียนประชุมลกปลีไยนรียนรูຌดຌานการสอนภาษาเทยอยางนຌอยดือนละ
ํ  ครัๅง
 ๔. ประสานงานละขอความรวมมือกับผูຌปกครองนักรียน฿หຌความชวยหลือนักรียน
รืไองการบຌาน การอานการขียนอยางสมําสมอ  
 ๕. คณะครู฿นรงรียนรวมกันผลิตสืไอภาษาเทยชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏ พืไอ฿หຌครู
เดຌ฿ชຌสะดวกละกิดคุณคาทางการรียนการสอน
 ํ์. จัดมุมรักการอาน฿นหຌองรียนละหຌองสมุดรงรียน฿หຌปนหลงการศึกษาคຌนควຌา
อยางมีบรรยากาศนาอานนารียนรูຌ
 ํํ. จัดทํากรมธรรมประกันคุณภาพระหวางรงรียนกับผูຌปกครองนักรียน

ประสาน ๐ ระดับหຌองรียน  
 ครูสอนภาษาเทยทุกระดับชัๅนนຌนการจัดกิจกรรม
การรียนการสอนภาษาเทยอยางจริงจงั ดຌวยความตัๅง฿จจริง
อา฿จ฿สนกัรียนทุกคนสมือนลูก  พืไอ฿หຌนักรียน฿นความ
รบัผดิชอบอานออกขียนเดຌ  ตามคําพืๅนฐานละคําทีไ฿ชຌอยู฿น
ชีวิตประจําวันของดใก ดยมีนวดํานินการดังนีๅ
 ํ. ครู฿หຌวลากับการรียนการสอนภาษาเทย฿น
หนึไงวัน฿หຌมากทีไสุด ดยนຌนการอานละการขียน
 ๎. ครูบันทึกความกຌาวหนຌาการพัฒนาทางภาษาเทย
ของนักรียนปนรายบุคคล ดยฉพาะการอานการขียน 
พืไอการตรวจยีไยมจากผูຌบริหาร ผูຌปกครองนักรียน
ละศึกษานิทศก  
 ๏. ปฏิบัติ การสอนดຌวย วิธีการหลากหลาย
นํ า น วั ต ก ร ร ม  ล ะภู มิ ป ญญ าทຌ อ ง ถิไ น ขຌ า ช ว ย ฿ น
กระบวนการรียนการสอน



 ๏.ํ.฿ชຌวิธีการจัดการรียนรูຌทีไสอดคลຌองกับพัฒนาการทางสมองละ฿ชຌสมองปนฐาน
นຌนกิจกรรมการฝຄกอาน  ฝຄกขียน  ฝຄกคิดทีไนຌนกระบวนการสรຌางความรูຌ (Brain-Based Learning)
 ๏.๎ ศึกษาวิธีการสอนอานสอนขียนตามคูมือการพัฒนาภาษาเทยสูความปนลิศ
 ๏.๏ การสอนดยวธิีรยีนปนลน  ดยสอดทรกการอานการขยีน ดยนกัรยีนเมรูຌสกึวา
กําลังรียน
 ๏.๐ ลกปลีไยนรียนรูຌกับพืไอนครู฿นรงรียนละตางรงรียน 

ประสาน ๕ ศึกษานิทศก 
 ผูຌบริหารทุกระดับนิทศ ติดตาม กํากับ ดูล ละ฿หຌความชวยหลือครูผูຌสอนอยาง฿กลຌชิด 
ยีไยมชัๅนรียนทุกระยะอยางตอนืไองละทัไวถึง ดยมีนวดํานินการดังนีๅ
 ํ. นิทศติดตามละ฿หຌความชวยหลือครูสอนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏ อยาง฿กลຌชิด 
ทุกชัๅนรียนอยางนຌอยดือนละ ํ  ครัๅงตอรงรียน
 ๎. ผลติอกสารสรมิการรยีนการสอนภาษาเทย สนบัสนนุการจดักจิกรรมการรยีนการสอน
฿นชัๅนรียน ประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏ ครบทุกชัๅนรียน
 ๏. จดัทําคลินกิรักษารคอานเมออกขยีนเมเดຌ  ประกอบดຌวยสืไอกຌปญหาการอานการขยีน
ละบริการสืไอสนับสนุนของขตพืๅนทีไ จํานวน ๕ รายการ เดຌก
 ํ. หนังสือพูดเดຌ จํานวน ๏ รืไอง
 ๎. คูมือการพัฒนาการสอนภาษาเทยสูความปนลิศ จํานวน ํ ลม
 ๏. คูมือสอนซอมสริม จํานวน ๕ ลม
 ๐. อกสารผลการถอดประสบการณ จํานวน ํ์ รืไอง
 ๑. คูมือการพัฒนาตัวชีๅวัดดຌานการอานการขียน จํานวน ํ์ รืไอง
 ๒. บบฝຄกการพัฒนาการรูຌรืไองการอาน   จํานวน ๔์ ลม
 ๓. ผลงานอาจารย ๏ ผานการประมินลຌว จํานวน ๐๑ ชุด
 ๔. บบฝຄกการอานคลองขียนคลอง จํานวน ๎๐ รืไอง
 ๕. บบประมินการอานการขียนทุกระดับชัๅน
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ผลทีไไดຌรับ
 ํ. การอานออกสียงชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ 
  นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏  จํานวน  ๎,ํ๓ํ  คน
 มีจํานวนนักรียนอานเมเดຌ  จํานวน ๒๏ คน คิดปนรຌอยละ ๎.๕์
 ๎. การอานออกสียงชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒    
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒  จํานวน ๎,๎๑๎ คน
 อานเมออกขียนเมเดຌ จํานวน ๎๏ คน คิดปนรຌอยละ ํ.์๎
 ๏. ผลสัมฤทธิ่ทางการรียนของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ สูงกวาระดับประทศทุกป



จຌาของผลงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ํ
  นางศิริพร สุวรรณศรี
  ทร. ์๔ ๒๎๏๓ ๔๑๐๐ 
  อีมล : siriporn.taee2497@gmail.com

วัตถุประสงค
 พืไอบริหารสถานศึกษา฿หຌสามารถพัฒนาทักษะพืๅนฐานการอานขียนภาษาเทย
สูการกຌปญหาการอานเมออกขียนเมเดຌของนักรียน  

กลุมปาหมาย  
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒

ลักษณะ/รูปบบ
 สาํนักงานขตพืๅนทีไการศึกษาระยอง ขต ํ  บริหารจัดการรงรยีน฿นสงักดั฿ชຌรปูบบ 
๏ มิต ิ๑ ยุทธศาสตร กຌปญหานักรียนอานเมออกขียนเมเดຌ

๔. การจัดกิจกรรมการเรียนรู�พัฒนาทักษะพ้ืนฐานการอ�านเขียนภาษาไทย  

 (ห�องเรียนบริบาล)  

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ระดับสํานักงานขตพื้นทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ํ
 จัดทําครงการพัฒนาทักษะพืๅนฐานการอานขียนภาษาเทยขัๅนพืๅนฐาน (หຌองรียนบริบาล) 
฿ชຌรูปบบ ๏ มิต ิบริหารพืไอ฿หຌสถานศึกษาขຌมขใง ดังนีๅ
 มิติทีไ ํ กระจายอํานาจไป฿หຌกลุมรงรียน พืไอสรຌางความขຌา฿จละรวมมือกันกับผูຌบริหาร            
฿นกลุมรงรียน วางผนการดํานินงานของครงการพัฒนาทักษะพืๅนฐาน (หຌองรียนบริบาล) ของกลุม
รงรียนละรงรียน฿นตละกลุมรงรียน
 มิติทีไ ๎ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คัดลือกรงรียน฿นสังกัดปนศูนยครือขายทีไมี
ความพรຌอมปนกนนําทางวิชาการเดຌ ปนศนูยสาระการรียนรูຌภาษาเทย ปฏิบตักิารปนศนูยวทิยาการ
฿หຌความรูຌดຌานการดํานินงานภาษาเทยกผูຌบริหารรงรียนละครู฿นสังกัด 
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 มิติทีไ ๏ การกํากับติดตามตรวจสอบประมินผลละนิทศ กลุมรงรียนละผูຌกีไยวขຌอง
ตามบทบาทภารกิจ รวมกันบริหารจัดการครงการ กําหนดปน ๏ ระดับ ระดับนยบายมีบุคคลทัๅง฿น
ละนอกสังกัด ประกอบดຌวยองคคณะบุคคลผูຌทรงคุณวุฒิทุกภาคสวนขຌากํากับดูลวางผนกําหนด
นยบายปาหมายการพัฒนาคุณภาพผูຌรียน฿นกลุมสาระภาษาเทย ปาหมายนักรียนทุกคนตຌอง
อานออกขยีนเดຌ ละกําหนดนวทางดาํนนิงานครงการพฒันาทกัษะพืๅนฐานการอานขยีนภาษาเทย 
(หຌองรียนบริบาล) ระดับอํานวยการ มีรองผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ประจําศูนย
ครือขายละ ํ คน ศึกษานิทศก ครือขายละ ํ - ๎ คน ติดตาม ดูล นิทศชวยหลือผูຌบริหาร ครู 
฿หຌสามารถจัดการรียนการสอน฿หຌบรรลุนยบายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ระดับปฏิบัติการนําดย
ประธานศนูยครอืขายครนูิทศภาษาเทย รวมทมีกนัลงเปชวยหลอืรงรยีน คร ู฿หຌสามารถดาํนนิการ
จัดการรียนการสอนกนักรียนหຌองรียนบริบาลเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละขับคลืไอนนยบายเปสู
ผูຌปฏิบัติ ฿หຌบรรลุปาหมาย฿นการดํานินงานพัฒนาคุณภาพการอานการขียนของนักรียน กําหนด  
๑ ยุทธศาสตร คือ
 ยุทธศาสตรทีไ ํ ตระหนักละจัดทํา ขตพืๅนทีไจัดทําคูมือครูการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ 
พัฒนาทักษะพืๅนฐานการอานขียนภาษาเทย (หຌองรียนบริบาล) ปนหลักสูตรหຌองรียนบริบาล
ํ๎์ ชัไวมง มอบ฿หຌรงรยีนพรຌอม฿หຌความอิสระ฿นการบรหิารจดัการเดຌตามความหมาะสมของตละ
สถานศึกษา ดย฿หຌนวทางการบริหารหຌองรียนบริบาล ๏ รูปบบ คือ รูปบบทีไ ํ ปຂดหຌองรียน
บรบิาล มคีรูผูຌสอนประจาํชัๅนบริบาล ตลอด ํ ๎์ ชัไวมง  รปูบบทีไ ๎  ปຂดหຌองบรบิาล จดัครูปนทีมมาสอน
ตามตารางวลา ํ๎์ ชัไวมง รูปบบทีไ ๏ มอบ฿หຌครูประจําชัๅนจัดการรียนการสอน฿นชวงวลา
ทีไรงรียนกําหนด 
 ยุทธศาสตรทีไ ๎ ตรวจสอบละนําไป฿ชຌ มืไอทุกรงรียนกําหนดรูปบบวิธีการดํานินงาน 
ครงการ ระดับอํานวยการละระดับปฏิบัติการ จะขຌาเปชวยดูลตรวจสอบกระบวนดํานินงาน
พรຌอมลกปลีไยนรียนรูຌกันอยางตอนืไองพืไอ฿หຌบรรลุปาหมายของครงการ 
 ยทุธศาสตรทีไ ๏ การติดตามช้ีนะ ระดับอาํนวยการ จะเปสงสริมสนบัสนนุ฿หຌการชวยหลอื 
การนิทศ ผูຌบริหารรงรยีนละการสอนของครูผูຌสอนดํานนิเปเดຌตามปาหมายปนระยะ โ ควบคูกบั
ระดับปฏิบัติการ ดํานินการนิทศติดตามชีๅนะอยาง฿กลຌชิดละตอนืไอง



 ยุทธศาสตรทีไ ๐ ตอยอดละขยายผลสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาหຌองรียนบริบาลเดຌ
พัฒนาทักษะการอานขียนนักรียนหຌองรียนบริบาล สถานศึกษา฿หຌการสงสริมการรียนการสอน
฿หຌปลอดนักรียนอานเมออกขียนเมเดຌ ละ฿หຌอานออกขียนเดຌตามวัย
 ยุทธศาสตรทีไ ๕ ติมตใมขຌมขใงละยัไงยืน สรຌางครือขายตอยอดการอานขียนภาษาเทย
฿หຌอานขียนเดຌตามวัย มืไอนักรียนจบชัๅนรียนตามหลักสูตรหຌองรียนบริบาลจะกลับเปชัๅนรียนดิม 
ครูผูຌสอนหรือครูประจําชัๅนตຌองสอนซอมสริม ซึไงมีอกสาร฿หຌครูเดຌ฿ชຌพัฒนาผูຌรียน฿หຌอานออกขียนเดຌ
ตามหลักสูตรละสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ่฿หຌสูงขึๅนเดຌ 
 ระดับรงรียน
 ผูຌบริหารรงรียนจຌงนยบายการกຌปญหานักรียนทีไอานเมออก฿หຌอานออกขียนเดຌ฿หຌบุคลากร
฿นรงรียนทราบ รงรียนดํานินการครงการพัฒนาทักษะพืๅนฐานการอานขียนภาษาเทย ๔ ขัๅนตอน
ดังนีๅ
 ขั้นตอนทีไ ํ สัปดาหทีไ ํ ของภาครียนทีไ ํ ทุกรงรียน฿นสังกัดคัดกรองนักรียนทุกชัๅน
฿นรงรยีนยกวຌนชัๅนประถมศกึษาปทีไ ํ  ตามคูมอืคัดกรองทีไสาํนกังานขตพืๅนทีไการศกึษาประถมศกึษา
ระยอง ขต ํ มอบ฿หຌพืไอหานักรียนกลุมปาหมายของหຌองรียนบริบาล 
 ขั้นตอนทีไ ๎  ผูຌบริหารรงรียน วางผนดํานินงาน หຌองรียนบริบาล กําหนดรูปบบการสอน
มอบหมายผูຌรับผิดชอบ จัดทําปฏิทินการสอน จัดทําผนปฏิบัติการนิทศภาย฿นพรຌอมครืไองมือนิทศ
ละครืไองมือประมินคุณภาพอานขียนของนักรียน
 ขั้นตอนทีไ ๏  สรຌางความขຌา฿จกับบุคลากร
฿นสถานศึกษา จัดทําละตรียมการปຂดหຌองรียน
บริบาล 
 ขั้นตอนทีไ ๐ ผูຌบริหาร มอบหมายครู
ผูຌสอนดํานินการสอนนักรียนหຌองรียนบริบาลตาม
หลักสูตร ํ ๎์ ชัไวมง พรຌอมสืไอคูมอืการจัดกจิกรรม
การรียนรูຌ ซีดีรอมชุดการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ 
๒ รืไอง ละซีดีรอมชุดสาธิตการสอน ๒ รืไอง 
฿หຌครูผูຌรับผิดชอบ ระหวางทีไสอนครูจัดกิจกรรม฿หຌ
สอดคลຌองกบัสภาพนกัรยีนตละคน พราะนกัรยีน
฿นหຌองนีๅมาจากชัๅนรียนอืไน โ พืๅนฐานเมทากัน 
การสอนครู฿หຌทักษะการรียนรูຌ฿หຌมีความรูຌ฿นรืไองนัๅน  โ 
ละจัดกิจกรรมตามความตกตางระหวางบุคคล
พืไอสรຌางประสบการณ฿หຌนักรียนมีความขຌา฿จวิธีการ
รียนรูຌทีไถูกตຌองเดຌชัดจน
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 ขั้นตอนทีไ ๕ ผูຌบริหารละคณะนิทศ฿นสถานศึกษาดํานินการติดตามละชีๅนะ คณะจาก
ศูนยครือขายครูนิทศภาษาเทยรวมกันกํากับ นิทศชวยหลือการจัดกิจกรรมการรียนการสอน
ของครูหຌองรียนบริบาล คณะอํานวยการประสานกับคณะปฏิบตักิาร คຌนหารงรียนทีไประสบผลสํารใจ
฿นครงการ/การรียนการสอน นําเปขยายผล฿หຌกับรงรียนอืไน โ หรือถอดประสบการณของรงรียน
ทีไจัดหຌองรียนบริบาลประสบผลสํารใจเปผยพร฿หຌรงรียนอืไน โ ตอเป
 ขั้นตอนทีไ ๒ ผูຌบริหารตรวจสอบนักรียนทีไมีทักษะการรียนรูຌอานขียนพยัญชนะ สระเทย
เดຌถูกตຌองละขຌา฿จครงสรຌางคํา฿นการจกลูกสะกดคําเดຌ สงกลับชัๅนรียนดิม ครูประจําชัๅนจะตຌอง
สอนซอมสริมดยผูຌบริหารกํากับติดตามการสอนซอมสริมอยางตอนืไอง
 ขั้นตอนทีไ ๓ ผูຌบริหารจัดทํากิจกรรมสงสริมสนับสนุนทักษะอานขียนของนักรียน
อยางหลากหลายอยางนຌอยดือนละ ๎ ครัๅง ตอติม฿หຌขຌมขใงยัไงยืนกนักรียน เดຌรียนรูຌมีทักษะ
ภาษาเทยตามวัยทีไหลักสูตรกําหนด
 ขั้นตอนทีไ ๔ ผูຌบริหารรงรียนสรุปรายงานผลครงการพัฒนาทักษะพืๅนฐานอานขียน
ภาษาเทย (หຌองรียนบริบาล) ฿หຌศูนยครือขายรายงานผลตอสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ขต ํ ฿นดือนกันยายน
 มืไอผูຌบริหารรงรียนเดຌดํานินการตาม ๔ ขัๅนตอนลຌว การจัดกิจกรรมการรียนการสอน
ปนบทบาทของครูผูຌสอน ดํานินการตอเป

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. รงรียน฿นสังกัดมีรูปบบการบริหารจัดการศึกษาทีไสามารถกຌปญหาการอานเมออก
ขียนเมเดຌ
 ๎. ผูຌบริหารรงรียนมีนวัตกรรมดຌานการบริหารจัดการศึกษา
 ๏. ปการศึกษา ๎๑๑๒ สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ํ เดຌขยายผล
การดํานินครงการนีๅทุกรง ฿ชຌ ๏ มิติ ๑ ยุทธศาสตร฿นการบริหารจัดการครงการของสํานักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา จึงทํา฿หຌนักรียนอานขียนตํากวากณฑลดลงละมีผลสัมฤทธ่ิ
ทางการรียนสูงขึๅน

ภาพสืไอ/นวัตกรรม 
 การบริหารจัดการ ฿ชຌ฿นสถานศึกษาทีไจัดการศึกษา฿นระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏ 
(รงรียนประถมศึกษาทีไปຂดสอนถึงชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏)





ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน   สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสระกຌว ขต ํ
  นางประเพ ฉายอรุณ
  ทร. ์๔ ๕๕๏๎ ๎๏ํ๎ 
  อีมล : pra2505@gmail.com

วัตถุประสงค
 ํ. พืไอคดักรองนักรียนดຌานการอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌ (Literacy) ฿นชิงวนิจิฉัย
 ๎..พืไอ฿หຌรงรียน฿นสังกัดมีครืไองมือคัดกรองนักรียนดຌานการอานรูຌรืไอง
ละสืไอสารเดຌ (Literacy) ทีไปนมาตรฐานดียวกัน

กลุมปาหมาย  นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ ถึงชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏

ลักษณะของรูปบบ
 ปนบบสอบวัดคุณภาพการอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌ (Literacy) สําหรับนักรียน
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ ถึงชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏ ประกอบดຌวยอกสาร จํานวน ๎ ลม ดังนีๅ
 ํ. บบสอบวัดคุณภาพการอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌ (Literacy) สําหรับครู
 ๎. บบสอบวดัคุณภาพการอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌ (Literacy) สําหรับนักรียน
บบสอบวัดดังกลาว มี ๎ ลักษณะ ดังนีๅ
 ํ. ลกัษณะทีไ ํ  เดຌก บบสอบวดัสําหรบันักรยีนชัๅนประถมศกึษาปทีไ ํ  มลีกัษณะ
ปนคํา จํานวน ๎์ คํา ประกอบดຌวยบทอาน จํานวน ๑ ชุด
 ๎. ลักษณะทีไ ๎ เดຌก บบสอบวัดสําหรับนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๎ 
ถึงชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏ มีลักษณะปนรืไองราว ฿นตละชัๅนประกอบดຌวยบทอาน
ละนวคําถามสําหรับ฿ชຌถามนักรียน จํานวน ๑ ชุด ลักษณะของคําถามปนการวัด
สมรรถนะการอาน ๏ ดຌาน เดຌก ดຌานการขຌาถึงละคຌนคืนสาระ ดຌานการบูรณาการ
ละตีความ ละดຌานการสะทຌอนละประมิน

๕. แบบสอบวัดคุณภาพการอ�านรู�เรื่องและส่ือสารได� (Literacy) 



กระบวนการ/ขั้นตอน
 รงรียนดํานินการ ดังนีๅ
 ํ. สอบวัดคุณภาพการอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌ (Literacy) นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ 
ถึงชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏ ทุกดือน
 ๎. รงรยีนสอบวดันกัรยีนของตนอง ผูຌดาํนนิการสอบวดั เดຌก ครปูระจาํชัๅน ครผููຌสอน หรือผูຌทีไ
เดຌรับมอบหมาย
 ๏. สรุปผลการสอบวัดปนรายคน รายชัๅน ละภาพรวมของรงรียน
 ๐. สรุปขຌอบกพรองของนักรียน฿นชิงวินิจฉัยทัๅงรายคน รายชัๅน ละภาพรวมของรงรียน
 ๐. รายงานผลการสอบวัดตอขตพืๅนทีไการศึกษาทุกดือนทางปรกรมรายงานขຌอมูลของ
วใบเซตของขตพืๅนทีไการศึกษา
 ๑. รงรยีนจัดสรຌาง จดัหา สืไอ วธิกีาร ทีไหมาะสมพืไอ฿ชຌกຌเขปญหาการอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌ 
(Literacy)

ผลทีไไดຌรับ
 ระดับรงรียน
 ํ. รงรียนมีครืไองมือสอบวัดทีไมีคุณภาพละปนมาตรฐานดียวกัน
 ๎. รงรียนมีขຌอมูลสารสนทศดຌานการอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌ (Literacy) ฿นชิงวินิจฉัย
 ระดับขตพื้นทีไ
 ํ. ขตพืๅนทีไการศึกษา฿ชຌขຌอมูลจากการสอบวัดปนนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ๎. ผลสัมฤทธิ่การทดสอบระดับชาติ (NT) ดຌานภาษา มีคาฉลีไยสูงกวาระดับประทศ
อยางตอนืไอง

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน   สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ขต ๎
  นางตใมสิริ  อินทรชืไน
  ทร. ์๔ ๔๏๑๐ ํ๒๑ํ

วัตถุประสงค
 ํ. พืไอพัฒนาคูมือการจัดการรียนการสอนภาษาเทย พืไอพัฒนาการอานของ
นักรียนระดับชัๅนประถมศึกษา
 ๎. พืไอพัฒนาคุณภาพการรียนการสอนภาษาเทยระดับประถมศึกษา฿หຌมี
ประสิทธิภาพ
 ๏. พืไอสริมสรຌางขวัญละกําลัง฿จทีไดี฿นการพัฒนาการรียนการสอนภาษาเทย

กลุมปาหมาย
 นักรียนระดับชัๅนประถมศึกษา

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนคูมอืสาํหรบัคร฿ูนการจดัการรยีนการสอนภาษาเทย ละคูมอืการนิทศตดิตาม
การจัดการรียนการสอนภาษาเทย พืไอพัฒนาการอานของนักรียนระดับชัๅนประถมศึกษา   

๖. คู�มือการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ�าน
 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

กระบวนการ/ขั้นตอนการดํานินงาน 
 ํ. สํารวจขຌอมูลพืๅนฐานของครูภาษาเทยรงรียน฿นสังกัด  ลຌวนําขຌอมูลมาวิคราะห
 ํ.ํ ครูภาษาเทยทีไจบวิชาอกภาษาเทย ครูภาษาเทยทีไเมเดຌจบวิชาอกภาษาเทย
 ํ.๎ ทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการรียนรูຌทีไหลากหลาย
 ๎. สรุปนืๅอหาสาระการรียนรูຌภาษาเทยทีไกีไยวกับการสอนอาน
 ๏. สรຌางคูมือการจัดการรียนการสอนภาษาเทย พืไอพัฒนาการอานของนักรียนระดับชัๅน
ประถมศึกษา ละคูมือการนิทศติดตามการจัดการรียนการสอนภาษาเทย พืไอพัฒนาการอานของนักรียน
ระดับชัๅนประถมศึกษา
 ๐. รงรียนนําคูมือการจัดการรียนการสอนภาษาเทย พืไอพัฒนาการอานของนักรียน 
ระดับชัๅนประถมศึกษาเปจัดกิจกรรมการรียนรูຌ฿นรงรียน



 ๑. นิทศติดตามการจัดการรียนการสอนภาษาเทยพรຌอมครืไองมือนิทศ ดํานินการนิทศ
๏ ระยะ คือ ระยะตຌนป กลางป ละปลายปการศึกษา ๎๑๑๒
 ๒. ประมินผลการดํานินกิจกรรมตามคูมือการจัดการรียนการสอนภาษาเทย พืไอพัฒนา
การอานของนักรียนระดับชัๅนประถมศึกษา พืไอวางผนพัฒนาตอเป

ผลทีไไดຌรับ

 ํ. ครูมีคูมือการจัดการรียนการสอน
ภาษาเทย พืไอพัฒนาการอานของนักรียนระดับ
ชัๅนประถมศึกษา
 ๎. ศึกษานิทศก ละผูຌบริหารรงรียน 
มีคูมือการนิทศติดตามการจัดการรียนการสอน
ภาษาเทยพืไอพัฒนาการอานของนักรียนระดับ
ชัๅนประถมศึกษา
 ๏. นักรียนระดับประถมศึกษาเดຌรับ
การพัฒนาการอานอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
อานออกขียนเดຌ 

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎
  นายวิฑูรย ชัไงต
  ทร. ์๔ ๕๓๑์ ๎๔๐๏
  อีมล : Toon6022@gmail.com

วัตถุประสงค
 ํ. พืไอสรຌางความตระหนกักผูຌบรหิาร คร ูละผูຌปกครอง฿นการกຌเขปญหาการอาน
การขียน 
 ๎. พืไอ฿หຌครูคิดคຌนพัฒนานวัตกรรมสงสริมการจัดกิจกรรมการรียนรูຌกลุมสาระ
การรียนรูຌภาษาเทย 
 ๏. พืไอ฿หຌนักรียนทุกคนอานออกขียนเดຌละอานคลองขียนคลอง  
 ๐. พืไอ฿หຌนักรียนมีผลสัมฤทธ่ิทางการรียนทีไสูงขึๅนละนําทักษะทางภาษาเป฿ชຌ
฿นชีวิตประจําวัน

กลุมปาหมาย 
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒
  
ลักษณะ/รูปบบ
 บันเด ๐ ขัๅนสูความสํารใจการพัฒนาการอานการขียนปนรูปบบการกຌเขปญหา
การอานการขียนของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎  
ปนนวัตกรรมทีไเดຌ฿ชຌ฿นการดํานินงานกຌเขปญหานกัรียนอานเมออก ขียนเมเดຌ มีปาหมาย
฿นการพัฒนาสงสริม฿หຌนักรียนมีทักษะ฿นการอานละการขียน กิดนิสัยรักการอาน
อยางยัไงยืน ซึไงถือปนภารกิจหลักของผูຌกีไยวขຌอง ทัๅงหนวยงานตຌนสังกัด ผูຌบริหาร ครูผูຌสอน  
ทีไจะตຌองรวมมือกันผลักดันความปนรูปธรรม฿นการสงสริมนิสัยรักการอาน฿หຌกนักรียน
ดยนຌนประยชน฿นการพัฒนายาวชน฿หຌสามารถสรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿นนืๅอหาสาระ
ทีไอาน สามารถสรุปปนความคิดรวบยอดละสรຌางองคความรูຌเดຌดຌวยตนอง สามารถพัฒนา
ทักษะการอานเดຌตใมตามศักยภาพของตน รูຌวิธีการรียนรูຌ สามารถพัฒนาตนละมีนิสัย
รักการอานทีไยัไงยืน ฿นการดํานินงานกຌเขปญหานักรียนอานเมออกขียนเมเดຌนีๅ นับถึง
ปการศกึษา ๎ ๑๑๓ จงึปนปทีไ ๕ ทีไสาํนักงานขตพืๅนทีไการศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ
ขต ๎ เดຌดํานินการอยางตอนืไอง

๗. บันได ๔ ขั้นสู�ความสําเร็จการพัฒนาการอ�านการเขียน



 บันไดขั้นทีไ ํ สรຌางความตระหนัก
 ํ. สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎ กําหนดนยบาย
การพัฒนาการอานการขียน “รงรียนทุกหงปลอดนักรียนอานเมออกขียนเมเดຌ”
 ๎. กําหนดมาตรการพัฒนาสถานศึกษา฿หຌปลอดนักรียนอานเมออกขียนเมเดຌ สํานักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎  กาํหนดนยบาย฿นการพัฒนาผูຌรยีน฿ฝຆรูຌ฿ฝຆรยีน
สงสริมนิสัยรักการอาน คือ นักรียน฿นสังกัดทุกระดับชัๅน ปลอดจากนักรียนทีไอานเมออกขียนเมเดຌ 
ดยมีมาตรการดังนีๅ
 ๎.ํ ครูหารูปบบการจัดกิจกรรมการรียน
การสอนภาษาเทยทีไนຌนผูຌรียนปนสําคัญ฿นการพัฒนา
นຌน฿หຌผูຌรียนอานออกขียนเดຌ อานคลองขียนคลอง 
ละอานรูຌรืไอง
 ๎.๎ ผูຌบริหารรงรียนทุกระดับ฿หຌความสําคัญ 
ละสนบัสนนุการจดักจิกรรมการรยีนการสอนภาษาเทย 
ทุกระดับชัๅน
 ๎.๏ ผูຌบริหารทุกระดับกํากับ ดูล ละ
ตรวจสอบการพัฒนาการรียนการสอนภาษาเทย
อยางสมําสมอ
 ๎.๐ ศึกษานิทศก นิทศการรียนการสอน
ภาษาเทยอยางทัไวถึงสมําสมอละตอนืไอง 
 ๎.๑ หຌองรียนทีไปนบบอยาง฿นการจัด
กิจกรรมการรียนการสอนภาษาเทย
 ๎.๒ ครูวัดละประมินผลการจัดกิจกรรม
การรียนการสอนตามสภาพทีไทຌจริงพืไอ฿ชຌ฿นการจัด
กิจกรรมการรียนการสอนภาษาเทย฿หຌดียิไงขึๅน
 ๏. .ประชุมชีๅจง กระตุຌนตือนละสรຌางความตระหนัก฿หຌผูຌบริหารรงรียนหในถึงความสําคญั
ของการพัฒนาผูຌรียนอานคลองขียนคลอง ละสนับสนุนกิจกรรมการรียนการสอนภาษาเทย
 ๐.. ประชุมชีๅจงนวทางการพัฒนาผูຌรียนอานคลองขียนคลอง฿หຌกครูผูຌสอนทุกระดับชัๅน
 ๑. สํารวจขຌอมูลสมรรถนะการอานการขียนของนักรียน ดยจัดทําปนฐานขຌอมูลนักรียน
รายบุคคล ตัๅงตชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ ถึงมัธยมศึกษาปทีไ ๏
 ๒. วิคราะหปญหาอุปสรรค฿นการสอนอานละขียนระดับหຌองรียน ละระดับรงรียน 
ดยประมวลจากการผลการนิทศติดตาม  



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 บันไดขั้นทีไ ๎ กระบวนการหลากหลาย
 ํ. จัดทําผนงานพัฒนาคุณภาพการรียนการสอนภาษาเทย  ละจัดทําผนงาน/ครงการ
พัฒนาการรียนการสอนภาษาเทย ครงการสงสริมนิสัยรักการอานละหຌองสมุดมีชีวิต นํานยบาย
การพัฒนาคุณภาพการรียนการสอนภาษาเทยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ละสํานกังานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎  ปนกรอบ฿นการจัดทําละนําผล
การนิทศติดตามมาประมวลพืไอกຌเขปญหาการอานการขียนภาษาเทยเดຌตามปาหมาย
 ๎. จัดตัๅงศูนยพัฒนาวิชาการ ๔ กลุมสาระการรียนรูຌ   
 ๏..จดัทาํบนัทึกขຌอตกลง (MOU) พฒันาการอานการขียน ระหวางสาํนกังานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎ กับรงรียน฿นสังกัด
 ๐. จัดทําอกสารการคัดลายมือ พืไอ฿หຌสถานศึกษา฿ชຌปนคูมือ฿นการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูຌรียน฿หຌมีทักษะทางภาษาเทย
  ๑. จดัทาํอกสารผนการจัดการรียนรูຌกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย ชัๅนประถมศกึษาปทีไ ํ  - ๒ 
ละชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ํ  - ๏ พรຌอมผนซีดรีอม พืไอยกระดับผลสมัฤทธ่ิทางการรียนตามครงการปฏิรปู
การสอนพืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษาทัๅงระบบ ดยสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ ขต ๎ จัดทําปนผนชีๅนะ฿หຌกครูผูຌสอนภาษาเทยทีไปนครูบรรจุ฿หม ครูอัตราจຌาง 
ครูทีไเมมีวุฒิภาษาเทย นําเปประยุกต฿ชຌปนครืไองมือจัดการรียนการสอนของตนอง

 ๒. จัดกิจกรรมขงขันทักษะทางภาษาเทย
 ๒.ํ จัดทํากณฑการขงขันทักษะภาษาเทย
 ๒.๎ ดํานินการขงขันความสามารถทางภาษาเทย
ของนักรียนทุกป
 ๓. กิจกรรมขงขันอัจฉริยภาพสองภาษา ดยเดຌรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากพระครูปลัดรัตนวัฒน
รองจຌาอาวาสวัดบางพลี฿หญกลาง
 ๔..จดัประชมุปฏิบตักิาร฿หຌความรูຌกครู฿นการพฒันา
สืไอนวัตกรรม การวิจยั฿นชัๅนรียนการสงสริมการอานวรรณคดี
ลํานํา การอานจับ฿จความ การยอความ ละทคนิคการสอน
ภาษาเทย฿หຌมีประสิทธิภาพ ฯลฯ 
 ๕. พัฒนาครูทีไเมมีวุฒิภาษาเทย฿หຌสามารถกຌเข
ปญหาการอานการขียน ดยกระบวนการวิจัย฿นชัๅนรียน
 ํ์. จัดทําอกสารหนังสือ สืไอ สงสริมการรียนการสอน
ภาษาเทย ละคูมือทคนคิการสอนอานรูຌรืไอง (Literacy)



 ํํ. นิทศ ตดิตามอยางตอนืไอง ทัไวถึง ละสมาํสมอ ดยพฒันาครืไองมอืตดิตามประมนิผล
฿หຌทราบถึงสภาพการอานการขียนของนักรียน กิจกรรมทีไดํานินการ ละปญหาอุปสรรค
฿นการดํานินการของสถานศึกษา
 ํํ.ํ สรຌางครืไองมือการประมินทักษะการอานการขียนภาษาเทยของนักรียน
พืไอ฿หຌรงรียน฿ชຌปนครืไองมือประมิน฿นมาตรฐานดียวกัน
 ํํ.๎ ดํานินการติดตามการอานการขียนของรงรียนตามผนปฏิบัติการนิทศ

 บันไดขั้นทีไ ๏ ผลสัมฤทธิ่มากมาย
 ํ. ครูผูຌสอน฿ชຌกระบวนการวิจัย฿นการกຌเขปญหาการอานการขียน
 ๎.  .นกัรียนเดຌรบัการพฒันาทกัษะการอานการขยีน ละมีนวนຌมลดลงดยปการศึกษา ๎ ๑๑๒
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎ เดຌคัดกรองนักรียนดย฿ชຌขຌอสอบ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน มีนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ 
อานเมออกคงหลือพียง ํ์๑ คน คิดปนรຌอยละ ๏.์๔ ละนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ 
อานเมออกคงหลือ ๏๒  คน คิดปนรຌอยละ ํ.์๔ 
 ๏. .นักรียนระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ มีผลการทดสอบระดับชาติ NT (ดຌานภาษา)  สูงกวา
คาฉลีไยระดับประทศ ๐ ป ติดตอกัน (ปการศึกษา ๎๑๑๏ - ๎๑๑๒)
 ๐. .นกัรียนระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ มผีลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุมสาระการรียน
ภาษาเทยสูงกวาคาฉลีไย ปการศึกษา ๎๑๑๑
 ๑. .รงรยีนละนกัรียนเดຌรบัรางวลัการขงขนัภาษาเทย นืไอง฿นวนัภาษาเทยประจาํป ๎ ๑๑๓
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
 ๒. .นกัรียนรงรียนวัดบางฉลง฿นเดຌรบัรางวัลพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหวัภูมพิลอดุลยดชฯ 
การขงขันคัดลายมือระดับประทศของสภาการศึกษา
 บันไดขั้นทีไ ๐  ปลายทางทีไยัไงยืน 
 ํ. .รงรียน฿นสังกัด สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎ ทุกหง ปลอดนกัรียน
อานเมออกขียนเมเดຌ
 ๎. นักรียนมีผลสัมฤทธ่ิทางการรียนสูงขึๅน ละมี
ทักษะการสวงหาความรูຌดຌวยตนองอยางหมาะสมกับวัย
 ๏. ครูปนครูมืออาชีพ฿นการพัฒนาผูຌ รียน฿หຌ
อานออกขียนเดຌ  สงสริมนักรียนมีนิสัยรักการอาน
 ๐. ผูຌบริหารรงรียน฿หຌความสําคัญละสนับสนุน
การพฒันาคณุภาพผูຌรยีนดຌานการอานละการขยีน ละจดั
กิจกรรมสงสริมนิสัยรักการอานอยางตอนืไอง
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 ๑. พัฒนารงรียน฿หຌปนตຌนบบการกຌเขปญหาการอานการขียน ละผลิตสืไอภาษาเทย
การจัดกิจกรรมการรียนการสอนภาษาเทย 
 ๒. มี “หຌองรียนรักการอาน” ทีไปนบบอยาง฿นการพัฒนาผูຌรียน฿หຌอานออกขียนเดຌ มีสืไอ
นวัตกรรมละสงสริมนักรียน฿หຌมีนิสัยรักการอาน 
 ๓. ครูมีนวัตกรรมละมีการวิจัย฿นชัๅนรียน กຌเขปญหานักรียนอานเมออกขียนเมเดຌ
 ๔..ยกยองชิดชูกียรติผูຌบริหารละครูทีไประสบความสํารใจ฿นการพัฒนากຌเขปญหาการอาน
การขียน
 ๕.  .นกัรียนมผีลสมัฤทธิท่างการรียน LAS,  NT, O-NET สงูกวารຌอยละ ๑์ หรอื  สงูกวาระดบัชาติ

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. ครูผูຌสอน฿ชຌกระบวนการวิจัย฿นการกຌเขปญหาการอานการขียน
 ๎. นักรียนเดຌรับการพัฒนาทักษะการอานการขียน ละมีนวนຌมลดลง ดยปการศึกษา
๎๑๑๒ สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎ เดຌคัดกรองนักรียนดย฿ชຌ
ขຌอสอบมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานมีนักรียนชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ๏ อานเมออกคงหลือพียง ํ์๑ คน คิดปนรຌอยละ ๏.์๔ ละนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ 
อานเมออกคงหลือ ๏๒ คน คิดปนรຌอยละ ํ.์๔
 ๏. นักรียนระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ มีผลการทดสอบระดับชาติ NT (ดຌานภาษา)  สูงกวา
คาฉลีไยระดับประทศ ๐ ปติดตอกัน (ปการศึกษา ๎๑๑๏- ๎๑๑๒)
 ๐. นักรียนระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุมสาระ
การรียนภาษาเทยปการศึกษา ๎๑๑๒ สูงกวาคาฉลีไย ปการศึกษา ๎๑๑๑
 ๑.  รงรยีนละนกัรียนเดຌรบัรางวลัการขงขนัภาษาเทย นืไอง฿นวันภาษาเทยประจาํป ๎ ๑๑๓ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
 ๒. นกัรียนรงรียนวัดบางฉลง฿นเดຌรบัรางวัลพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหวัภูมพิลอดุลยดช ฯ
การขงขัน 

ภาพสืไอ/นวัตกรรม/กิจกรรม
 ํ. จัดทําผนงานพัฒนาคุณภาพการรียนการสอนภาษาเทย ละจัดทําผนงาน/ครงการ
พัฒนาการรียนการสอนภาษาเทย  ครงการสงสริมนิสัยรักการอานละหຌองสมุดมีชีวิต  นํานยบาย
การพัฒนาคุณภาพการรียนการสอนภาษาเทยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ละสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎  ปนกรอบ฿นการจัดทําละนําผล
การนิทศติดตามมาประมวลพืไอกຌเขปญหาการอานการขียนภาษาเทยเดຌตามปาหมาย



 ๎. จัดตัๅงศูนยพัฒนาวิชาการ ๔ กลุมสาระการรียนรูຌ   
 ๏. จดัทาํบนัทกึขຌอตกลง (MOU) พฒันาการอานการขียน ระหวางสํานกังานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎ กับรงรียน฿นสังกัด

นาวิิชากาารร ๔๔ กกลลุมมสสาา
อตตกกลลงง ((MMOOUU)) พฒันาก

กับรงรียน฿

น
อ
ต ๎ กับรงรียน฿น

ะการรียนรูຌ   
ารอานการขียีน ระหวา
รรระะ
า า
ั ั

รร
กก

 ๐. จดัทําอกสารการคัดลายมอื พืไอ฿หຌสถานศกึษา฿ชຌปนคูมอื฿นการจัดกจิกรรมพัฒนาผูຌรยีน
฿หຌมีทักษะทางภาษาเทย



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 ๑. จัดทําอกสารผนการจัดการรียนรูຌ กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ํ - ๒ ละชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ํ - ๏ พรຌอมผนซีดีรอม พืไอยกระดับผลสัมฤทธิ่ทางการรียน
ตามครงการปฏิรูปการสอนพืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษาทัๅงระบบ ดยสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎ จัดทําปนผนชีๅนะ฿หຌกครูผูຌสอนภาษาเทยทีไปนครูบรรจุ฿หม 
ครูอัตราจຌาง ครูทีไเมมีวุฒิภาษาเทย นําเปประยุกต฿ชຌปนครืไองมือจัดการรียนการสอนของตนอง

 ๒. จัดกิจกรรมขงขันทักษะทางภาษาเทย
๒.ํ จัดทํากณฑการขงขันทักษะภาษาเทย



๒.๎ ดํานินการขงขันความสามารถทางภาษาเทยของนักรียนทุกป

 ๓. กิจกรรมขงขันอัจฉริยภาพสองภาษา ดยเดຌรับการสนับสนุนงบประมาณจากพระครู
ปลัดรัตนวัฒน รองจຌาอาวาสวัดบางพลี฿หญกลาง

 ๔. จัดประชุมปฏิบัติการ฿หຌความรูຌกครู฿นการพัฒนาสืไอนวัตกรรม การวิจัย฿นชัๅนรียน 
การสงสริมการอานวรรณคดีลํานํา การอานจับ฿จความ การยอความ ละทคนิคการสอนภาษาเทย
฿หຌมีประสิทธิภาพ ฯลฯ 



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 ๕. พัฒนาครูทีไเมมีวุฒิภาษาเทย฿หຌสามารถกຌเขปญหาการอานการขียน ดยกระบวนการ
วิจัย฿นชัๅนรียน

 ํ์. จัดทําอกสารหนังสือ สืไอสงสริมการรียนการสอนภาษาเทย  ละคูมือทคนิคการสอน
อานรูຌรืไอง (Literacy)



 ํํ. นิทศ ตดิตามอยางตอนืไอง ทัไวถึง ละสมาํสมอ ดยพฒันาครืไองมอืตดิตามประมนิผล
฿หຌทราบถึงสภาพการอานการขียนของนักรียน กิจกรรมทีไดํานินการ ละปญหาอุปสรรค฿นการ
ดํานินการของสถานศึกษา
 ํํ.ํ สรຌางครืไองมือการประมินทกัษะการอานการขียนภาษาเทยของนักรยีน พืไอ฿หຌ
รงรียน฿ชຌปนครืไองมือประมิน฿นมาตรฐานดียวกัน

 ํํ.๎  ดํานินการติดตามการอานการขียนของรงรียนตามผนปฏิบัติการนิทศ



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน   สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ขต ํ
  นางพัฒนา คําผุย  
  ทร. ์๔ ์๐๔๐ ๒๔๓๓
  อีมล : patkumpuy1963@hotmail.com

วัตถุประสงค
 ํ. พืไอพัฒนาครู฿หຌมีความสามารถ฿นการจัดการรียนการสอนอานรูຌรืไอง
ละสืไอสารเดຌ
 ๎. พืไอพัฒนาการนิทศทีไสงผลตอการรียนการสอนอยางทຌจริง
 ๏. พืไอยกระดับผลสัมฤทธิ่ทางการรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏      

กลุมปาหมาย 
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏

ลักษณะ/รูปบบ 
 ปนกระบวนการนิทศการรียนการสอนภาษาเทย พืไอพัฒนาการสอนอานรูຌรืไอง
ละสืไอสารเดຌ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ มีอกสารประกอบ จํานวน ๎ ลม คือ
 ํ. การนิทศบบรวมทาํงานกบัครู฿นชัๅนรียน  พืไอพฒันาการอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌ
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏
 ๎. นวทางการจัดกิจกรรมการรียนการสอนอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌ ชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ๏ 

๘. การนิเทศแบบร�วมทํางานกับครูในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการอ�านรู�เร่ือง
 และส่ือสารได� ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓



กระบวนการ/ขั้นตอน

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีกระบวนการนิทศทีไสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธ่ิ
ทางการรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏
 ๎.  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีสืไอการนิทศการรียนการสอนภาษาเทยชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ๏

P (Plan): วางผน
- พัฒนาครูกนนําการสอนอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌ

- ออกบบการรียนรูຌรวมกัน(ออกบบหนวย/
กิจกรรม/ลือกสืไอหรือบทอานทีไหมาะสม)

- สรຌางทีมนิทศ/กําหนดปฏิทิน

R (Refl ect): สะทຌอนผล
- สรຌางชุมชนหงการรียนรูຌ (จัดวลา/จัดวท)ี
พืไอการลกปลีไยนรียนรูຌ  นําสนอความ
สํารใจละรับฟงขຌอคิดหใน/สนอนะ พืไอ

การพัฒนาตอยอด

A (Action): ลงมือทํา
- Coaching ทีมนิทศ พืไอสรຌางความขຌา฿จ
- จับคูนิทศ (ผูຌนิทศ/ครูกนนํา) พืไอสรຌาง
ความมัไน฿จละประมินนวัตกรรมการอาน

- สะทຌอนผล พืไอปรับปรุงละพัฒนา 

O (Observe): สังกตผล
- (คร)ู: พฤติกรรมการสอน การจัดกิจกรรม 

การ฿ชຌคําถาม การ฿ชຌสืไอ/บทอาน ละการวัดผล/
- (นักรียน): พฤติกรรมการรียนรูຌ 
การรวมกิจกรรม คุณลักษณะฯ

- สะทຌอนผล ครูผูຌสอน/ผูຌนิทศ พืไอปรับปรุงละพัฒนา



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

ภาพสืไอ/นวัตกรรม

คลิกชมเดຌ https://www.youtube.com/watch?v=uW1h5mzDAWg

ภาพกิจกรรม



จຌาของผลงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ขต ํ
  นางขวัญ฿จ คํารอด
  ทร. ์๔ ํ๎๕๑ ๏๓๐๒
  อีมล : kwankam1@hotmail.com

วัตถุประสงค
 ํ. พืไอกຌปญหาการอานการขียน ฿หຌนักรียนทุกคนอานออกขียนเดຌ อานคลอง
ขียนคลอง
 ๎. พืไอยกระดับผลสัมฤทธิ่ทางการรียนกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย

กลุมปาหมาย 
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ - ๒

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนวิธีการบริหารจัดการของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
ขต ํ พืไอกຌปญหานักรียน฿หຌอานออก ขียนเดຌ ดຌวย “กระบวนการ ๑ ขัๅนจันท ํ”

๙. การพัฒนานักเรียนอ�านออกเขียนได�ด�วย “กระบวนการ ๕ ขั้นจันท� ๑”

กระบวนการ/ขั้นตอนการดํานินงาน 
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ขต ํ ขับคลืไอนนยบายการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ่ทางการรียนภาษาเทยละการดํานินงานดຌานการกຌปญหาการอานการขียนทีไสอดคลຌอง
กับจุดนຌนการพัฒนาคุณภาพผูຌรียนละปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ดยกําหนดวิธีการพัฒนาสถานศึกษาครูละนักรียน฿หຌอานออกขียนเดຌ ดຌวย “กระบวนการ ๑ ขัๅน 
จันท ํ” ดังนีๅ
 ขั้นทีไ ํ ชวนครูกຌาวสูสຌนชัย กําหนดนยบายพืไอรงรัดละพัฒนาการอานการขียนของ
ผูຌรียนทุกคน฿หຌเดຌตามกณฑดยกําหนดปนมาตรการ฿นการกຌปญหาการอานการขียน฿นระดับ
ขตพืๅนทีไการศึกษา ละจัดทําบันทึกขຌอตกลงความรวมมือกับสถานศึกษา฿นสังกัด พืไอ฿หຌสถานศึกษา
ปนนวทาง฿นการรงรัดคุณภาพการอานการขียนของนักรียน



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 ขัน้ทีไ ๎  หลากหลายนวทางสรຌางสรรค  จดัทาํผนพฒันาคณุภาพการรยีนการสอนภาษาเทย
ปงบประมาณ ๎ ๑๑๑ – ๎ ๑๑๓  จดัทํานวทางละมาตรการรงรัดคณุภาพการอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌ             
฿หຌรงรียนนําขຌอมูลการอานการขียนของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒ ทุกคน ละผลการสอบ 
O-NET วิคราะหรายชัๅนรยีน รายวชิา ละรายบคุคล พืไอหาจดุดน จดุดຌอย ละจดุทีไควรพฒันาคณุภาพ
การศึกษา 
 ขัน้ทีไ ๏ สนบัสนุนงบฯ สืไอฯ ครบครัน  สนับสนุนการดํานินงานตามนยบายคุณภาพการรียน
การสอนภาษาเทย ดยจัดสรรงบประมาณ฿หຌกลุมครือขายพืไอพัฒนารงรัดคุณภาพการรียนการสอน
ภาษาเทย จัด฿หຌมีการนําสนอวิธีการปฏิบัติทีไดีดยกลุมครือขายสถานศึกษา฿นทีไประชุมผูຌบริหาร
รงรยีนทกุดือน ละสงสรมิละสนบัสนนุ฿หຌรงรยีน฿ชຌสืไอทีไหลากหลาย฿นการพฒันาความสามารถ
ดຌานภาษาการกຌปญหาละพัฒนาการอานการขียนดยจัดประกวดนวัตกรรมการอานการขียนภาษาเทย

  ขั้นทีไ ๐ นิทศ กัลยาณมิตรพืไอนครู จัดนิทศ กํากับ ติดตาม ประมิน ละรายงานผล
การดํานินการอยางตอนืไอง มีการดํานินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประมินผล 
ละนิทศการศึกษาของขตพืๅนทีไการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ดย฿ชຌระบบครือขาย ก ข ค จันท ํ มดล
ละคณะอนุกรรมการติดตามประมินผลสถานศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ฿นการปฏิบัติตามนยบายนิทศ 
ติดตามอยางนຌอยภาครียนละ ๎ ครัๅง ดยมอบหมายรองผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
ศกึษานิทศก นิทศ กาํกับ ตดิตามการดาํนนิงานพฒันาคณุภาพการรยีนการสอนภาษาเทยครอบคลมุ
ทุกพืๅนทีไละ฿หຌผูຌบริหารรงรียนนิทศ ติดตามละ฿หຌความชวยหลือครู฿นการจัดการรียนรูຌ

 ขั้นทีไ ๕ ชิดชูกียรติยศกําลัง฿จ สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาสรຌางขวัญละกําลัง฿จ 
ยกยองชิดชูกียรตินักรียน ผูຌบริหาร รงรียนทีไดํานินการจัดกิจกรรมสงสริมทักษะภาษาเทย 
ทีไประสบผลสํารใจ฿นการดํานินงาน ดยมอบกียรติบัตร฿หຌนักรียนทีไเดຌคะนนสอบ O-NET 
ตใม ํ์์ คะนน รงรียนทีไผลการสอบ NT, O-NET สูง มอบกียรติบัตรละงินรางวัลนักรียน
ยอดนักอาน฿นทีไประชุมประจําดือน

ผลทีไไดຌรับ
 จากการขับคลืไอนกระบวนการพัฒนานักรียน
อานออกขียนเดຌดຌวย “กระบวนการ ๑ ขัๅนจันท ํ” 
สูการปฏิบัติ ละการกํากับติดตามการดํานินงาน 
฿นระยะ ๏ ปทีไผานมา นําเปสูความสํารใจ ดังนีๅ 
 ดຌานการบริหารจัดการรียนการสอนละ
คุณภาพผูຌรียนดยรวม ซึไงพิจารณาเดຌจากการติดตาม
ดูลชวยหลอืรงรยีนอยางตอนืไองละทัไวถึง ครสูามารถ
ปรับวธิสีอนดยยดึผูຌรียนปนสําคญั รงรยีน฿นครอืขาย



มีการวางผนพัฒนาจัดกิจกรรมละ฿ชຌทรัพยากรรวมกัน นักรียนมีคุณภาพดยฉพาะคุณลักษณะ
ทีไพึงประสงค ละผลสัมฤทธ่ิทางการรียนของนักรียน฿นการประมินผลการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ระดับชาติ (O-NET) ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ ละการประมินผลคุณภาพการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (NT) 
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ ซึไงทัๅงสองระดับชัๅนมีคาฉลีไยรวมละคาฉลีไยรายกลุมสาระการรียนรูຌสูงกวา
คาฉลีไยระดับประทศละเดຌรับลรางวัลละกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐานจากการประมินความสามารถดຌานการอานของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ ละ
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ ปการศึกษา ๎๑๑๒ มีผลปรากฏ ดังนีๅ
 ประมินครัๅงทีไ ํ นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ อานเมออกขียนเมเดຌ จํานวน ๑๓ คน 
คิดปนรຌอยละ ๎.๒๔ นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ อานเมออกขียนเมเดຌ จํานวน ๎๐ คน คิดปน
รຌอยละ ํ.๎์
 ประมินครัๅงทีไ ๎ นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ อานเมออกขียนเมเดຌ จํานวน ํ๔ คน 
คิดปนรຌอยละ ์.๔๒ นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ อานเมออกขียนเมเดຌ จํานวน ํ๓ คน คิดปน
รຌอยละ ์.๔๒ 
 สรุป นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ อานเมออกขียนเมเดຌ ลดลงคิดปนรຌอยละ ํ.๔๎ 
นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ อานเมออกขียนเมเดຌ ลดลงคิดปนรຌอยละ ์.๏๐

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพชรบุร ีขต ๎
  นางมาลัยรัตน อฬารวัต
  ทร. ์๔ ๒๏๔๏ ๕๎ํํ
  อีมล : bannraknum@hotmail.com

วัตถุประสงค
 ํ. พืไอรงรัดคุณภาพการอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌของนักรียนกลุมปาหมาย
 ๎. พืไอกຌเขปญหาการอานเมออกขียนเมเดຌของนักรียนกลุมปาหมาย 

กลุมปาหมาย  
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ - ๒
กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. กระบวนการชิงนยบายรงรัดคุณภาพการอานออกขียนเดຌ “๑๑ วัน อานออก
ขียนเดຌ”

๑๐. นวัตกรรม หลักสูตรเร�งรัดคุณภาพการอ�านออกเขียนได� “๕๕ วัน 

    อ�านออกเขียนได�”



 ๎. รปูบบครงสรຌางหลักสูตรรงรัดคณุภาพการอานออกขียนเดຌ “๑๑ วนั อานออกขียนเดຌ”
รายละอียดครงสรຌางหลักสูตรรงรัดคุณภาพการอานออกขียนไดຌ “๕๕ วัน อานออกขียนไดຌ”

สํานักงานขตพื้นทีไการศึกษาประถมศึกษาพชรบุร ีขต ๎
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
สํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาประถมศึกษา
พชรบุรี ขต ๎

รงรียน

คัดกรองผูຌรียน (Scan) ทุกคน

วิคราะหสภาพการอาน ขียน

จัดกลุมผูຌรียน

คร฿ูชຌทคนิค/วิธีการ/
สืไอ/นวัตกรรม ทีไหลากหลาย

สรุปรายงานผล

สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาพชรบุร ีขต ๎

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

วางผนกຌไข
ปรับปรุงรวมกัน
ผูຌบริหาร 
ครูประจําชัๅน 
ครูผูຌสอนภาษาเทย
ครูทุกกลุมสาระ
การรียนรูຌ
ครูบรรณารักษ 
ครูนะนว
ผูຌปกครอง
ชุมชน

สพป.พบ.๎ 
- นิทศ กํากับ ติดตาม
- บันทึกขຌอตกลง (MOU)
- พัฒนาครู
   - ผลิตสืไอ
   - การจัดการรียนรูຌ BBL
   - ลกปลีไยนประสบการณ
   - ถอดประสบการณ
   - ครูลายมือสวย
   - สรຌางขวัญกําลัง฿จ

เร�งรัด แกไข/ปรับปรุง
“๕๕ วัน อ�านออกเขียนได”

ครืไองมือ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
สํานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาประถมศึกษา
พชรบุรี ขต ๎ดีมาก

ดี

พอ฿ชຌ

ปรับปรุง



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

การอ�านและการเขียน

ทวน  ซํ้า  ยํ้า  เตือน

หลักสูตรเร�งรัด
๕๕ วัน

อ�านออกเขียนได

ํ
รูຌจักพยัญชนะ 
๐๐ ตัว
๑ วัน

๎
รูຌจักสระ ๎ํ รูป 
๏๎ สียง
๑ วัน

๏
ประสมคํา 
ํ พยางค
๒ วัน

๐
ฝຄกอานคํา
ํ วัน

๑
การประสมคําตรง
ตามมาตราตัวสะกด

๕ วัน

๒
ทบทวน

อานออกสียง
ํ วัน

๓-๔
อานจกลูก
สะกดคํา
ํ์ วัน

๕
การผันวรรณยุกต

๑ วัน

ํ์
คํา (อักษรตํา)
ทีไม ีห นํา
๏ วัน

ํํ
คําทีไมีสระลดรูป
ละปลีไยนรูป
มืไอมีตัวสะกด
๑ วัน

ํ๎
การประสมคํา
เมตรงตาม
มาตราตัวสะกด
๏ วัน

ํ๏
คําทีไมีตัวการันต
๎ วัน

ํ๐ 
ฝຄกการอาน

การขียน ละความขຌา฿จ
฿นการอาน 
๎ วัน



รืไอง/กิจกรรม นื้อหา ตัวอยางสืไอ จํานวนวลา 
ครั้ง/วัน

ํ. รูຌจักพยัญชนะ ๐๐ ตัว 
ริไมจากอักษรกลาง 
อักษรสูง อักษรตํา

ํ .  ฝຄกการอานออกสียงพยัญชนะ ๐๐ ตัว 
ริไ มจากพยัญชนะทีไ ง ายตอการออกสียง
ละจํารูปตามหลักการบงพยัญชนะปน
อักษรสามหมู เดຌก อักษรกลาง อักษรสูง
อักษรตํา ตามลําดับ ดยอาน ชน  ก  จ  ด  ต

๎. ฝຄกการขียนพยัญชนะ ๐๐ ตัว - วนวิศษ
- วนวิศษ
- สระปลงราง
- พัดสระ
 -ปฏิทินซอนคํา

๑

๎. รูຌจักสระ ๎ํ รูป
๏๎ สียง

๏. ฝຄกการอานสระ ริไมจากสระทีไงายตอการ
ออก สียงละจํารูปสระทีไมี รูปละ สียง
เป฿นทิศทางดียวกัน

    สระดีไยว เดຌก  -อ  -ะ  -า  - -  -  - ํา  เ–  
฿-  - ิ   -ี    - ึ    -ื   - ุ   -ู  -ะ  -ะ  -ะ   -า  
สระประสม เดຌก  -ัวะ   -ัว   –ียะ    –ีย  –ือะ  
–ือ  -าะ  -อะ   -อ

๐. ฝຄกการขียนสระตามทีไอาน 

๑

๏. การประสมคาํ ๑. ฝຄกการประสมคําละสรຌางคํา ํ พยางค 
ดยริไมจากสระสียงยาว

๒. ฝຄกการประสมคําละสรຌางคํา ํ พยางค 
จากสระสียงสัๅน

๓. ฝຄกการประสมคําละสรຌางคํา ํ พยางค 
จากสระประสม

๔. นักรียนฝຄกการสรຌางคํา/ประสมคําดຌวยตนอง
จากสืไอถบลืไอนประสมคํา อานละขียน
ลง฿นสมุด

๕. ฝຄกขียนการประยคงายโ ลง฿นสมุดละอาน
 มืไ อนัก รียนฝຄกประสมคํ า/สรຌ างคํ าครบ
ทุกพยัญชนะละสระลຌว ครูสอนรูปประยค 
฿คร ทําอะเร ทีไเหน (ดย฿หຌ฿ชຌชืไอคนทีไ฿กลຌตัว
ชนคน฿นครอบครัว พืไอน ทําอะเร ทีไเหน) 
฿หຌเดຌ฿จความหรือมีความหมาย)

- ตบมหัศจรรย 
- ถบลืไอน
ประสมคํา

๒



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

รืไอง/กิจกรรม นื้อหา ตัวอยางสืไอ จํานวนวลา 
ครั้ง/วัน

๐. ฝຄกการอานคาํ ํ์. นักรียนฝຄกการอานคําจากภาพ/สืไอ
ทีไหลากหลาย

- บบฝຄก
การอานคํา 
จาก pop up 
เดຌก 

- เกจຎา พาพลิน
- ปดจຎา พาอาน
- ผลเมຌ฿บຌคํา
- คําคลຌองจอง
สอนอาน
กงหนังสือ
สามมิตชิวนอาน
พยัญชนะ สระ 
อานคํา

ํ

๑. การประสมคํา
ตรงตามมาตราตัวสะกด 
ริไมจาก อักษรกลาง 
อักษรตํา  อักษรสูง

ํํ. ฝຄกการประสมคําละสรຌางคําตามมาตรา
ตัวสะกด ละอานคํา 

ํ๎. นักรียนฝຄกการประสมคํา/สรຌางคํา
ดຌวยตนอง 

- สืไอประสมคํา 
“ตบมหัศจรรย”

- ถบลืไอน
ประสมคํา

๕ วัน วันละ 
ํ ม/มาตรา
ตัวสะกด

๒. ทบทวนการอาน
ออกสียงพืไอพิไมความ
สามารถ฿นการอานกง/
รใว/คลอง

ํ๏. นักรียนฝຄกการอาน฿หຌกง/รใว/คลอง - บบอานกง
/รใว/คลอง

- อานจาก
บทพลง

- อานจาก
บทอาขยาน

- อานจาก
คําคลຌองจอง

- อานจาก
คําพืๅนฐาน

ํ

๓. ฝຄกการอานจกลกู ํ๐. นักรียนฝຄกการอานจกลูก
ํ๑. นักรียนฝຄกการขียนคําจากการอานจกลูก

ลง฿นสมุด

- บบฝຄกการอาน
จกลูก

๑

๔. ฝຄกการอานสะกดคาํ ํ๒. นักรียนฝຄกการอานสะกดคํา
ํ๓. นักรียนฝຄกการขียนคําจากการอาน
สะกดคําลง฿นสมุด

- บบฝຄก
การสะกดคํา

๑

รายละอียดครงสรຌาง (ตอ)



รายละอียดครงสรຌาง (ตอ)

รืไอง/กิจกรรม นื้อหา ตัวอยางสืไอ จํานวนวลา 
ครั้ง/วัน

๕. ฝຄกการผันวรรณยุกต ํ๔. นักรียนรูຌจักรูปละสียงวรรณยุกต ๐ รูป 
๑ สียง 

ํ๕. นักรียนฝຄกการขียนวรรณยุกต
๎์. นักรียนฝຄกการผันวรรณยุกตอักษรกลาง 

อักษรสูง  อักษรตํา กับสระดีไยวงาย โ
๎ํ. ปรียบทียบคูสียงการผันวรรณยุกตอักษรสูง

กับอักษรตํา
๎๎. นักรียนฝຄกการขียนคําจากการอานคําทีไมีรูป

วรรณยุกตลง฿นสมุด

- ตุຍกตา
ผันวรรณยุกต

๑

ํ์. การอานละขียนคํา
(อักษรตํา) ทีไม ีห นํา

๎๏. นักรียนฝຄกการอานคํา (อักษรตํา) ทีไม ีห นํา
เดຌก ง  น  ม  ย  ญ  ร  ล  ว  ดຌวยสืไออานคํา
“ตบมหัศจรรย”

๎๐ . นักรียนฝຄกการขียนคําจากการอานคํา
ทีไม ีห นํา ลง฿นสมุด

- สืไออานคํา 
“ตบมหัศจรรย”

- บทอาน
- บทพลง
- คําพืๅนฐาน

๏

ํํ. ฝຄกการอานคําทีไมี
สระลดรูป ละคําทีไมี
สระปลีไยนรูป
มืไอมีตัวสะกด

๎๑. นักรียนฝຄกการอานคําทีไมีสระลดรูปมืไอมี
ตัวสะกด  

๎๒. นักรียนฝຄกการขียนคําทีไมีสระลดรูปมืไอมี
ตัวสะกดจากการอานลง฿นสมุด

- สืไออานคํา 
“ตบมหัศจรรย”

- บทอาน
- บทพลง
- คําพืๅนฐาน

๑

ํ๎. ฝຄกอานคําทีไมีตัวสะกด 
เมตรงตามมาตรา
ตัวสะกด

๎๓. นักรียนฝຄกการอานคําทีไมีสระลดรูปมืไอมี
ตัวสะกด  

๎๔ . นักรียนฝຄกการขียนคําจากการอานคํา
ทีไมีสระลดรูปมืไอมีตัวสะกด

๎๕. นักรียนฝຄกการอานคําทีไมีสระปลีไยนรูป
มืไอมีตัวสะกด

๏์ . นักรียนฝຄกการขียนคําจากการอานคํา
ทีไมีสระปลีไยนรูปมืไอมีตัวสะกด

- สืไออานคํา 
“ตบมหัศจรรย”

- บทอาน
- บทพลง
- การขียน
- คําพืๅนฐาน

๏

ํ๏. ฝຄกการอานคํา
ทีไมีตัวการันต

๏ํ.  นักรียนฝຄกการอานคําทีไมีตัวการันต
๏๎ . นักรียนฝຄกการขียนคําจากการอานคํา

ทีไมีตัวการันต
๏๏.  นักรียนฝຄกการอานคําทีไมีตัวการันต
๏๐ . นักรียนฝຄกการขียนคําจากการอานคํา

ทีไมีตัวการันต

- สืไออานคํา 
“ตบมหัศจรรย”

- บทอาน
- บทพลง
- คําพืๅนฐาน

๎



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

รายละอียดครงสรຌาง (ตอ)

รืไอง/กิจกรรม นื้อหา ตัวอยางสืไอ จํานวนวลา 
ครั้ง/วัน

ํ๐. นักรียนฝຄกการอาน 
การขียน ละสรุป
ความขຌา฿จ฿นการอาน

๏๑. ฝຄกขียนประยค/ขียนสะกดคําตามคําบอก
-  ฝຄกตงประยคจากภาพหรอืคาํทีไกาํหนด฿หຌ
- นักรียนฝຄกการสรຌางจินตนาการสูการอาน 
คิดละขียนสืไอความขຌา฿จ฿นการอาน

- ฝຄกขียนประยค/
ขียนสะกดคํา
 ตามคําบอก
- ฝຄกตงประยค
จากภาพหรือคํา
ทีไกําหนด฿หຌ

- บบฝຄกการ
สรຌางจินตนาการ
สูการอาน คิด
ละขียน
สืไอความขຌา฿จ
฿นการอาน

๎

ํ๑. ทวน ซຌํา ยຌํา ตือน ฝຄกการอานกง/รใว/คลองละการขียนสรุป
ความขຌา฿จ฿นการอาน ดຌวยสืไอ/วิธีทีไหลากหลาย
ละหมาะสมกับสภาพปญหาการอาน

- สืไอหนຌาดียว
- คําพืๅนฐาน
- บทอาน
- บทพลง
- คําพืๅนฐาน
- ฝຄกขียน
ประยค/คํา

- บบฝຄกการ
สรຌางจินตนาการ
สูการอาน คิด
ละขียน
สืไอความ

ทุกวัน

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. นักรียนกลุมปาหมายอานออกขียนเดຌ อานคลองขียนคลอง ละขຌา฿จความหมายเดຌ
ผานกณฑพิไมขึๅน
 ๎. เดຌครงสรຌางหลักสูตรรงรัดคุณภาพการอานออกขียนเดຌ “๑๑ วัน อานออกขียนเดຌ”
 ๏. เดຌสืไอทีไหมาะสม฿นการพัฒนาความสามารถดຌานการอานการขียน



จຌาของผลงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษารຌอยอใด ขต ํ
  นายรัตนะ  บุตรสุรินทร
  ทร. ์๔ ๕๔๐์ ๐๎ํ๐
  อีมล : ann_arravin@hotmail.com

วัตถุประสงค
 ํ. ครูผูຌสอนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏  ละชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒  ทีไมีนักรียนอาน
เมออกขียนเมเดຌ เดຌรับการพัฒนาการจัดการรียนการสอนการอานออกขียนเดຌทุกคน 
   ๎.  นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ ละชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ ทีไมีปญหาการอาน
ออกสียงละความขຌา฿จ฿นการอาน  เดຌรับการพัฒนา฿หຌอานออกขียนเดຌทุกคน 
   ๏. ครูผูຌสอนทีไรับผิดชอบการพัฒนาการอานละการขียนของนักรียนรงรียน
฿นสังกัด  พัฒนานักรียน฿หຌอานออกละขียนเดຌตามศักยภาพหงตนทุกคน 
   ๐. ครูผูຌสอนทีไรับผิดชอบการพัฒนาการอานละการขียนของนักรียนรงรียน
฿นสังกัด  พัฒนานักรียน฿หຌอานคลองละขียนคลองตามชวงวัยเดຌ  ๕์ %

กลุมปาหมาย
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนการบริหารจัดการครงการทีไ฿ชຌ฿นการพัฒนาการอานออกขียนเดຌ ระดับชัๅน
ประถมศึกษามีนวัตกรรมทีไ฿ชຌ฿นการพัฒนา  ดังนีๅ
 ํ. การถอดบทรียน
 ๎. การอบรมชิงปฏิบัติการ
 ๏. การพัฒนาการรียนการสอนภาษาเทยดย฿ชຌพลงคาราอกะ
 ๐. การนิทศดย฿ชຌครือขายปนฐาน
 ๑. การจัดคายภาษาอานขียนรียนสนุก
 ๒. การยกยองชิดชูกียรติ

๑๑. โครงการโรงเรียนอ�านออกเขียนได� วิทยาก�าวใหม�แห�งการพัฒนา
   การอ�านออกเขียนได� ๑๐๐%



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. การถอดบทรียน 

ํ.ํ ถอดบทรียนจากครูทีไจัดกิจกรรม
การรียนการสอนการอานการขียนภาษาเทยทีไประสบ
ผลสํารใจ

ํ.๎ ครูทีไจัดกิจกรรมการรียนการสอน
การอานการขียนภาษาเทยทีไประสบผลสํารใจจัดทํา
นวัตกรรมตຌนบบ

 ๎. การอบรมชิงปฏิบัติการ 
๎.ํ จัดอบรมปฏิบัติการครูชัๅนประถมศึกษา

ปทีไ ๏ รงรียนทีไมีนักรียนมีปญหาดຌานการอานรูຌรืไอง
ละสืไอสารเดຌ 

๎.๎ จัดอบรมปฏิบัติการครูชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ๒ รงรียนทีไมีนักรียนมีปญหาดຌานการอานรูຌรืไอง
ละสืไอสารเดຌ 

 ๏. การจัดการรียนการสอนภาษาไทยดย฿ชຌพลงคาราอกะ 
๏.ํ ศึกษานิทศกผูຌรับผิดชอบภาษาเทยจัดทําซีดีพลงประกอบการสอนภาษาเทย

ดย฿ชຌคาราอกะ พรຌอมคูมือการ฿ชຌ ๎ ชุด จํานวน ๐์ พลง
๏.๎ จัดสงซีดีพลงประกอบการสอนภาษาเทยดย฿ชຌคาราอกะพรຌอมคูมือการ฿ชຌ 

๎ ชุด  จํานวน ๐์ พลง ฿หຌกับครูผูຌสอนภาษาเทยนําเปจัดกิจกรรมการรียนการสอน

 ๐. การนิทศดย฿ชຌครือขายรงรียนปนฐาน
 ฿ชຌรปูบบการนิทศบบรวมพัฒนาดย฿ชຌการนิทศการสอนปนหลกั  ดຌวยกิจกรรม ๐  กจิกรรม
คือ ทันท ีทุกทีไ ทุกวลา ละทุกอกาส    

 ๕. การจัดคายภาษาอานขียนรียนสนุก
 จัดคายนักรียนพัฒนาการอานการขียนนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ ละชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ๒ ทีไมีปญหาการอานรูຌรืไอง ๎๏๔ คน

 ๒. การยกยองชิดชูกียรติ
๒.ํ ประมินผลการพัฒนาการอานรงรียน฿นสังกัด 
๒.๎ มอบรางวัลรงรียนมีผลการพัฒนา฿นระดับดีมากทีไสุด 



ผลทีไไดຌรับ
     ํ. ครูผูຌสอนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ ละชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒  ทีไมีนักรียนอานเมออก
ขียนเมเดຌ฿นสังกัด เดຌรับการพัฒนาการจัดการรียนการสอนการอานออกขียนเดຌทุกคน
    ๎. นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ ละชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ ทีไมีปญหาการอานออกสียง
ละความขຌา฿จ฿นการอาน  เดຌรับการพัฒนาการอานการขียนทุกคน 
    ๏. ครูผูຌสอนทีไรับผิดชอบการพัฒนาการอานละการขียนของนักรียนรงรียน฿นสังกัด
มีนวัตกรรมตຌนบบพัฒนานักรียน฿หຌอานออกละขียนเดຌตามศักยภาพหงตนทุกคน 
    ๐. ครูผูຌสอนทีไรับผิดชอบการพัฒนาการอานละการขียนของนักรียนรงรียน฿นสังกัด 
สามารถพัฒนานักรียน฿หຌอานคลองละขียนคลองตามชวงวัยเดຌ  ๕์ %

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ขต ๎
  นางพุทธชาติ  ทวี

วัตถุประสงค
 ํ. พัฒนาอกสารพืไอการอานจับ฿จความสําคัญจากนืๅอหาวิถีชีวิต  “อานรืไองราว
ลาขานวิถีทຌองถิไน”
   ๎. พืไอพัฒนานักรียน฿หຌอานคลองขียนคลอง จับ฿จความ ละสืไอสารเดຌ คุณภาพ
การรียนการสอนภาษาเทยระดับประถมศึกษา฿หຌมีประสิทธิภาพ

กลุมปาหมาย
 นักรียนระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ  ๒

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนอกสารกีไยวกับทຌองถิไน อาทิ นิทาน ประวัติบุคคลสําคัญ สถานทีไทองทีไยว 
วัฒนธรรมประพณีทຌองถิไนของจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ํํ รืไอง ซึไงตละรืไอง
จะมีนืๅอหา฿หຌอาน ละบบทดสอบความขຌา฿จ฿นการจับ฿จความของรืไอง พืไอกຌปญหา
การอานขຌา฿จรืไองละสืไอสารเดຌ

กระบวนการ/ขั้นตอน
 การดํานินงานตามขัๅนตอน PDCA ฿ชຌหลัก ๏ ตใม ๏ รวม อยางกัลยาณมิตร (ํ ตใม฿จ
๎ ตใมความรูຌ ๏ ตใมความสามารถ ละ ํ รวมคิด ๎ รวมทํา ๏ รวมภาคภูม฿ิจ)
 ํ. ขั้นวางผน (Plan)  

ํ.ํ ศึกษาสภาพปญหาการอานของนักรียน
ํ.๎ ศึกษากรอบสาระทຌองถิไน ของ สพป.นครศรีธรรมราช ขต ๎
ํ.๏ ตงตัๅงคณะกรรมการดํานินงาน
ํ.๐ กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานละงบประมาณ

 ๎.  ขั้นปฏิบัติตามผน (DO)

๎.ํ จัดทําอกสารประกอบการอาน จํานวน ํํ รืไอง
๎.๎ รงรียนนําอกสารเปจัดกิจกรรมการรียนรูຌ

๑๒. การอ�านจับใจความสําคัญ “อ�านเรื่องราวเล�าขานวิถีท�องถ่ิน”



 ๏. ขั้นตรวจสอบนิทศติดตามผลการ฿ชຌนวัตกรรม (CHECK)  

 คณะกรรมการนิทศติดตามระดับขตพืๅนทีไ นิทศติดตามตรวจสอบผลการ฿ชຌอกสาร
วิคราะหขຌอมูล

 ๐. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (ACTION)

 ๐.ํ วิคราะหผลการรียนรูຌ
 ๐.๎ พัฒนาปรับปรุงนวัตกรรม 

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ขต ๎ มีสืไอพัฒนาการอาน
จับ฿จความสําคัญ ซึไงนืๅอหากีไยวกับทຌองถิไนของจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ๎. นักรียนมีความตระหนัก฿นความสําคัญของทຌองถิไนละวิถีชีวิตชุมชน

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

ทําอย�างไรให�อ�านออกเขียนได�:
สื่อ/นวัตกรรม

พัฒนาการอ�านการเขียน
ภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาชียงราย  ขต ๏
  นางอุราวรรณ  รุจิระพงศ ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ 
  ทร. ์๔ ๓ํ๓๓ ๎๕๒ํ
  อีมล : sornoreu@gmail.com

วัตถุประสงค  
 พืไอพัฒนาการอานละการขยีนมาตราตวัสะกดเทยของนกัรียนชัๅนประถมศกึษา
ปทีไ ํ สังกัดสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาชียงราย  ขต ๏

กลุมปาหมาย
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ

ลักษณะ/รูปบบ 
 บบฝຄกทักษะการอานละการขียนคํา กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทยชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ํ มีจํานวน ๕ ลม ประกอบดຌวย
 ลมทีไ ํ  ม ก กา    ลมทีไ ๒  มาตรามกอว  
 ลมทีไ ๎  มาตรามกง    ลมทีไ ๓  มาตรามกก  
 ลมทีไ ๏  มาตรามกน    ลมทีไ ๔  มาตรามกด
 ลมทีไ ๐  มาตรามกม    ลมทีไ ๕  มาตรามกบ  
 ลมทีไ ๑  มาตรามกย 

 ดานการแกไขป�ญหาการอานการเขียน
 การพัฒนาการสอน และการสงเสริมการอาน

๑. แบบฝกทักษะการอ�านและการเขียนคํา กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย
 ชัน้ประถมศกึษาปท่ี ๑ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย
 เขต ๓



 บบฝຄกตละลมมีบบฝຄกทักษะ จํานวน ๔ บบฝຄก มีองคประกอบ ดังนีๅ  สาระ มาตรฐาน 
ตัวชีๅวัดจุดประสงคของการทําบบฝຄกทักษะ จุดประสงคการรียนรูຌสาระการรียนรูຌกนกลาง ลําดับ
ขัๅนตอนการทําบบฝຄกทักษะ คําชีๅจงการ฿ชຌบบฝຄกทักษะสําหรับครู คําชีๅจงการ฿ชຌบบฝຄก
ทักษะสําหรับนักรียน กณฑการวัดละประมินผล บบทดสอบกอนรียน ฿บความรูຌ บบฝຄก 
บบทดสอบหลังรียน ฉลยบบทดสอบกอน - หลังรียน ฉลยบบฝຄกทักษะ กณฑการ฿หຌคะนน
การทําบบฝຄกทักษะ

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. รบัสมัครผูຌสอนภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ  มาปนอาสาสมัครรวมทํางาน (จากชมรม
ครูภาษาเทย สํานักงานขตพืๅนทีไการศกึษาประถมศึกษาชียงราย ขต ๏)
 ๎. นําขຌอมูลตาง โ มาวิคราะหหาประดในสําคัญ
 ๏...นําบัญชีคําพืๅนฐานภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ ละรูปบบนวัตกรรมมาวิคราะห
ละลือกนวทางการปฏิบัติงาน
 ๐. สรຌางนวัตกรรมละหาประสิทธิภาพดยนําเปทดลอง฿ชຌ฿นรงรียน อําภอละ ๎ รงรียน
รวม ํ์ รงรียน ละนําเป฿ชຌจริง ํ๑๏ รงรียน

ผูຌรียน ดังนีๅ
 ๑.ํ จຌงจดุประสงคการรยีนรูຌ อธบิายขัๅนตอน฿นการ฿ชຌบบฝຄกทกัษะ
฿หຌละอียด
 ๑.๎ นักรียนทําบบทดสอบกอนรียน
 ๑.๏ อธบิายชีๅจง฿หຌนกัรยีนขຌา฿จวธิกีารทาํบบฝຄกทกัษะ ดยกาํหนด
วลา฿นการฝຄกปฏิบัติ
 ๑.๐ สดงตัวอยาง฿หຌนักรียนเดຌศึกษากอนลงมือทํา
 ๑.๑ ศึกษา฿บความรูຌละตัวอยางกอนฝຄกปฏิบัติ
 ๑.๒ ครู฿หຌการสริมรงนักรียนปนระยะ
 ๑.๓ นักรียนละครูรวมกันสรุปบบฝຄกทักษะทีไเดຌปฏิบัติ
 ๑.๔ นักรียนทําบบทดสอบหลังรียน
    ๑.๕ วิคราะหขຌอมูลพืไอพัฒนาปรับปรุงบบฝຄกทกัษะ฿หຌสมบูรณยิไงขึๅน

 ๑.นํานวัตกรรมบบฝຄกทักษะ
การอานละการขียนกลุมสาระการรียนรูຌ
ภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ
มาจัดทําซีดีรอมสง฿หຌกลุมปาหมาย
ครูผูຌสอนภาษาเทย ดยจัดกิจกรรมกับ

ภาษาไทย
ผูຌรียน ดังนีๅ
 ๑.ํ จຌงจดุประสงคการรยีน
฿หຌละอียด
 ๑.๎ นกัรียนทําบบทดสอบ
 ๑.๏ อธิบายชีๅจง฿หຌนกัรยีนข
วลา฿นการฝຄกปฏิบัติ
 ๑.๐ สดงตัวอยาง฿หຌนักรียน
 ๑.๑ ศึกษา฿บความรูຌละตัวอ
 ๑.๒ ครู฿หຌการสริมรงนักรีย
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 ๒. จัดประชุมชีๅจงการ฿ชຌนวัตกรรม฿หຌกับคณะครูกลุมปาหมาย พรຌอมมอบผนซีดีรอม
฿หຌครูทุกคน
 ๓. ตงตัๅงคณะศึกษานิทศกประจํารงรียนทําหนຌาทีไนิทศติดตามการ฿ชຌนวัตกรรม
พรຌอมรายงานผลการ฿ชຌปลายปຂด พรຌอมสดงความคิดหใน
 ๔.  คณะทาํงานนาํขຌอมูลรายงานการ฿ชຌนวตักรรมจากคณะครผููຌสอนภาษาเทย ชัๅนประถมศกึษา
ปทีไ ํ (ผูຌ฿ชຌนวัตกรรม) มารวมกันวิคราะหละสังคราะหขຌอมูลพืไอปนนวคิดสําหรับการปรับปรุง
พัฒนางานตอเป

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. ครูผูຌสอนภาษาเทยชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ มีนวัตกรรมเปกຌปญหาการอานละการขียน
มาตราตัวสะกดเทย นําเปสูการวิจัย฿นชัๅนรียนเดຌ
 ๎..ครูเดຌรูปบบ/วิธีการสรຌางนวัตกรรมบบฝຄกทักษะ สามารถนํานวคิดเปพัฒนาตอยอด
ทํานวัตกรรมกຌปญหา฿นรืไองอืไนโ เดຌ
 ๏. นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ พัฒนาการอานการขียนดีขึๅน 

ภาพสืไอ/นวัตกรรม 
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จຌาของผลงาน  นางจารุวรรณ  บํารุงชีพ  ครูชํานาญการพิศษ รงรียนสฤษดิดช  
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ขต ํ
  ทร. ์๔ ๎๑๏์ ๓์๑๔

วัตถุประสงค
 ํ. พืไอสงสริมนิสัยรักการอานของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ
 ๎. พืไอสงสริมการอานคลองขียนคลองของนักรียนระดับประถมศึกษาปทีไ ํ
 ๏. พืไอยกระดบัผลสมัฤทธิท่างการรยีนกลุมสาระการรยีนรูຌภาษาเทยของนกัรยีน
ระดับประถมศึกษาปทีไ ํ

กลุมปาหมาย
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ

ลักษณะรูปบบ 
 หนังสือสงสริมการอาน ชุด หนูนຌอยหนอนหนังสือ กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย  
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ มีจํานวน ๓ ลม  เดຌก  
 ํ. เอຌอຍงกับเอຌอุຍน  
 ๎. เอศกรีมรวมรส 
 ๏. บายความของจຌาทุย
 ๐. ตานຌอยทีไทุงนาชย  
 ๑. ขຌาวกลຌองบอร ๑  
 ๒. มมดนຌอยชิวชิว 
 ๓. ชวยลดลกรຌอน 

๒. หนังสือส�งเสริมการอ�าน ชุด หนูน�อยหนอนหนังสือ กลุ�มสาระการเรียนรู�
 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑

กระบวนการ/ขั้นตอน  
 ํ. จดัทาํหนงัสอืสงสรมิการอาน ชดุ หนูนຌอยหนอนหนังสอื ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ  จาํนวน ๓ ลม 
ซึไงตละลมจะประกอบดຌวยนืๅอหา฿หຌอานลຌวทຌายลมมีบบฝຄก฿หຌนักรียนเดຌพัฒนาทักษะ
การอานรืไองลຌวสืไอสารเดຌ
 ๎. ครูจัดกิจกรรมการรียนรูຌหลายวิธ ีชน ลารืไอง฿หຌนักรียนฟง ลนบทบาทสมมุติ ลนกม 
ซึไงกิจกรรมมีดังตอเปนีๅ



 ๎.ํ ชีๅจงจุดประสงคการทําบบฝຄกสริมทักษะการอานขียนภาษาเทย฿หຌนักรียนทราบ
 ๎.๎ จกอกสารบบฝຄกครบทุกคน
 ๎.๏ ทําบบทดสอบกอนรียนพืไอประมินความรูຌความขຌา฿จละทักษะการอานขียน
ภาษาเทย
 ๎.๐ นักรียนศึกษาอกสารความรูຌ สืบคຌนความรูຌ฿หຌขຌา฿จ 
 ๎.๑ ทําบบฝຄกสริมทักษะ  ดยทําจากลําดับทีไ ํ - ํ์ ตามลําดับ
 ๎.๒ ครูสริมรงละ฿หຌกําลัง฿จอยางทัไวถึง
 ๎.๓ นักรียนทําบบทดสอบหลังรียน
 ๎.๔  สรุปวิคราะหผลพืไอปรบัปรงุบบฝຄกละพฒันานกัรยีน ฿หຌสามารถอานขยีนภาษาเทย
เดຌตามจุดประสงค
 ๏. การวดัละประมนิผลความรูຌความขຌา฿จของนกัรียน จดัทาํปนรายบุคคล ฿หຌทาํบบฝຄกหดั
ทຌายลมของตละรืไอง ละประมนิชิๅนงานรายกลุม ชน การทาํหนังสอืลมลใก พรຌอมนาํสนอผลงาน
ชิๅนงานจัดนิทรรศการลกปลีไยนรียนรูຌกัน

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. นักรียนระดับประถมศึกษาปทีไ ํ มีนิสัยรักการอานทุกคน
 ๎. นักรียนระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ อานออกขียนเดຌ
 ๏. ผลสัมฤทธิ่ทางการรียนกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทยสูงขึๅน

ภาพสืไอ/นวัตกรรม
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม



จຌาของผลงาน  นางอารมย  หลืองดง รงรียนบຌานวังตะคียน  
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีขต ํ
  ทร. ์๔ ๐์๓๒ ์๓๓ํ
  อีมล: kruarom_ld@hotmail.com
  www.facebook/ครูอารมย หลืองดง

วัตถุประสงค 
 ํ. พืไอพัฒนานักรียน฿หຌกิดการรียนรูຌ ขຌา฿จ จํารูปพยัญชนะ สระ จําคํา
ละอานขียนคําเดຌ
 ๎. พืไอ฿หຌนักรยีนสนุกสนาน รัก ละภาคภูมิ฿จ฿นภาษาเทย

กลุมปาหมาย  
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ

ลักษณะ/รูปบบ 
 ปนอกสารพัฒนาการรียนรูຌภาษาเทย จํานวน ๏ ลม เดຌก
 ํ. พลงประกอบการสอนภาษาเทย
 ๎. บทรຌองลนพยัญชนะ “ก.เกพาพลิน”
 ๏. บทรຌองลนสระ “สระพาพลิน”

๓. การพัฒนาความรู�ภาษาไทยจากเพลง เกม บทร�องเล�น และนิทานสระ

กระบวนการ/ขั้นตอนการดํานินการ
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ “บทรຌองลนพยัญชนะไทย”
 ํ. ฿ชຌคํากลอนปริศนาหรือปริศนาคําทายปนการนําขຌาสูบทรียนมาลนทายปญหากับดใก
(ฝຄกทักษะการฟง) ฿หຌดใกคิดละตอบปญหา (ฝຄกทักษะการคิดการพูด) 
 ๎. ฉลยปญหาดຌวยรูปภาพ ฿หຌดใกสังกตละบอกถึงสิไงทีไพบ฿นภาพประยชนละทษ
ของสิไงทีไอยู฿นภาพนัๅน 
 ๏. ครูอานบทรຌอยกรอง฿หຌดใกฟง ๎ ครัๅง ดยบงจังหวะวรรคตอน พรຌอมทัๅงปรบมือ 
หรือคาะจังหวะประกอบ  
 ๐. ครูอานนําทีละวรรค ฿หຌดใกอานตาม ฿หຌอานซຌํา โ ๏ - ๐ ครัๅง ลຌวสนทนาถึงความหมาย
ละรืไองราวของบทรຌอยกรอง อาจลานิทานสริมละ฿หຌดใกตอบคําถามจากรืไองทีไฟง 
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 ๑. ลนกมตอบทรຌอยกรอง ดยครูพูดนํา฿หຌดใกพูดตอ สวนทีไหายเป ริไมจากติมพียง 
ํ พยางค ชน 
  คร:ู ก. อຎย ก .......     ดใก: เก 
  คร:ู สียง฿สปลุก.......  ดใก: รา   
  มืไอดใกสามารถพูดตมิคาํ ํ  พยางคเดຌลຌว ครูพิไมปน ๎  พยางค ละปน ํ  วรรค จากนัๅน
จึงลอง฿หຌทองทัๅงบท  
 ๒. นะนําชืไอของภาพละ฿หຌดใกสังกตลักษณะของตัวพยัญชนะวิธีการออกสียงทีไถูกตຌอง 
ชน ก. (กอ.เก) รียกวา กอ  
 ๓. นะนําวิธีการขียนตัวพยัญชนะ฿หຌถูกตຌองตามอักขรวิธี  
 ๔. อาจลือกสอนฉพาะพยัญชนะตัวทีไมปีญหา฿นกรณีทีไดใกจาํตวัพยัญชนะเมเดຌ ฿ชຌ฿นการสอน
ซอมสริม 
 ๕. นักรียนหาคําทีไมีพยัญชนะตຌนตามทีไกําหนดลຌวฝຄกขียน

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ “บทรຌองลนสระพาพลิน”
 ํ. นกัรียนดูละสังกตภาพสระ ครชูวนนักรียนพดูคยุสนทนากีไยวกับชืไอละรูปรางของสระ
 ๎.  ครอูานบทรຌองลน฿หຌนกัรียนฟง ดยบงจงัหวะวรรคตอน นกัรียนปรบมอืหรือคาะจงัหวะ
ประกอบ
 ๏. นกัรยีนอานบทรຌองลนพรຌอมกนั ๎  - ๏ ครัๅง อาจบงกลุมขงขันอานบทรຌองลน พืไอความ
สนุกสนาน ละจดจําชืไอ รูปรางสระ เดຌมนยําขึๅน
 ๐. ครูนะนําวิธีการออกสียงสระทีไถูกตຌอง ละวิธีขียนสระ฿หຌถูกตຌองตามอักขรวิธี
 ๑. นักรียนฝຄกอานจกลูกตามบบฝຄกอาน

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. นักรียนมีผลสัมฤทธิ่ทางการรียนกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทยสูงขึๅน 
 ๎. นักรียนมีความสุขกับการรียน ฿ฝຆรูຌ฿ฝຆรียน รักการอาน
 ๏. นักรียนมีทักษะชีวิตทีได ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
 ๐. นักรียนคิดปนละสืไอสารเดຌอานสรຌางสรรค

รักการอาน
ประสงค



ภาพสืไอ/นวัตกรรม



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ



ภาพกิจกรรม



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน   นางอังคณา กาญจนดชะ  รงรียนวัดมงคลคธาวาส  
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎
  ทร.์๔ ํ๕๐๒ ์๎์๎

วัตถุประสงค
 พืไอ฿หຌนักรียนอานออกขียนเดຌ ฟงปน ละพูดสืไอสารเดຌ

กลุมปาหมาย  
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ  ํ

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนสืไอประกอบการรียนการสอนตามวัยของนักรียน ฿ชຌวิธีสอนทีไผสมผสาน 
มีครืไองมือวัดละประมินผลทีไมีมาตรฐาน มี ๐ ประภท ดังนีๅ
 ํ. บบฝຄกทักษะการอานขียนสะกดคํา พืไอฝຄกอานขียนสะกดคําทีไประสมดຌวย
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ละตัวสะกด
 ๎. นิทานประกอบภาพ พืไอฝຄกอานขียนสะกดคําทีไประสมดຌวยพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต ละตัวสะกด
 ๏. ชุดกิจกรรมการรียนรูຌ พืไอฝຄกอานขียนสะกดคําทีไประสมดຌวยพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต ละตัวสะกด
 ๐. บทรียนมัลติมีดีย พืไอฝຄกอานขียนสะกดคํา  สระปลีไยนรูป  สระลดรูป

๔. สอนอย�างไร เด็กอ�านออกเขียนได� รู�จักฟัง และพูดสื่อสารได�
 ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑



กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. ครูกําหนดปาหมายการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ ฿หຌนักรียนอานออกขียนเดຌ ฟงปน
ละพูดสืไอสารเดຌ
 ๎. ครูสรຌางสืไอ ๐ ประภท คือ บบฝຄกทักษะการอานขียนสะกดคํา นิทานประกอบภาพ
ชุดกิจกรรมการรียนรูຌ ละบทรียนมัลติมีดีย
 ๏. ครูออกบบการจัดการรียนการสอนตามปาหมาย ดยครูกําหนดจุดประสงคการรียนรูຌ 
฿นดຌานการอาน  การขียน การฟง ละการพูด พรຌอมกําหนดสืไอ ดยลือกสืไอจาก ๐ ประภท นํามา฿ชຌ
฿นการจัดกิจกรรมทีละนຌน฿หຌนักรียนเดຌฝຄกทักษะจากสืไอทีไหลากหลายจนนักรียนกิดทักษะตาม
จุดประสงคการรียนรูຌ
 ๐. ครูประมินผลนักรียนปนรายบุคคลทัๅง ๐ ทักษะ คือ การอาน การขียน การฟง 
ละการพดูสืไอสาร หากนกัรยีนเมผานครตูຌองซอมสรมิ ละปรบัสืไอ฿หຌขຌากับบรบิทปญหาของนกัรยีน
รายบุคคล
 ๑. ระหวางการจัดกิจกรรมการรียนการสอน ครูตຌอง฿ชຌทคนิควิธีการสอน฿หຌนักรียนกิดการ
รียนรูຌอยางมีความสุข ละรียนรูຌอยางมีความสุขละรียนรูຌเดຌตใมตามศักยภาพของตละคน

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. .นักรียนมีทักษะ฿นการอานการขียน การฟง ละการพูดสืไอสารเดຌตามชวงวัย
 ๎. .นักรียนมีความสุข กิดความสนุกสนาน฿นการรียนมีนิสัยรักการอาน



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน นางสาวอุเรพร พาณิชกุล
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
  ทร. ์๔ ํ๔๕๐ ํ๏๕๑

วัตถุประสงค
 ํ..พืไอ฿ชຌปนสืไอสริมทักษะทางภาษาสําหรับครูผูຌสอนนําเป฿ชຌกับนักรียนปน
รายบุคคล ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ, ๎ ละ ๏
 ๎. พืไอพฒันาศักยภาพผูຌรยีนปนรายบคุคล ดຌานการอานออก คดิวิคราะห ละขยีน
สืไอความ

กลุมปาหมาย  
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนอกสาร พฒันาทักษะการอาน คดิวิคราะห ละขียน บงปน ๏ ระดับ ม ี๏ ลม
คือ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ, ๎ ละ ๏
      ํ. สําหรับครูผูຌสอนภาษาเทยตามระดับชัๅน คือ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ, ๎ ละ ๏
      ๎. สําหรับนักรียนปนรายบุคคล ฿ชຌปนหนังสือสริมประกอบการฝຄกทักษะ 
ทางดຌานภาษา
      ๏. สําหรับผูຌปกครองทีไสน฿จพัฒนาทักษะทางภาษาเทย฿ชຌปนสืไอ฿นการลารืไอง
ละอาน฿หຌลูกฟง

๕. ชุดพัฒนาทักษะการอ�านคิดวิเคราะห�และเขียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑, ๒
 และ ๓ ท่ีเน�นพัฒนาศักยภาพนักเรียนเป�นรายบุคคล  

กระบวนการ/ขั้นตอน 
  ชุดพัฒนาทักษะการอาน คิด วิคราะห ละขียน ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ, ๎ ละ ๏ ทีไนຌน
พัฒนาศักยภาพนักรียนปนรายบุคคล  มีรูปบบขัๅนตอนการจัดกิจกรรม  ดังนีๅ 
 ํ. สนทนาละพูดคุย กีไยวกับภาพจากนืๅอรืไอง
 ๎. ฝຄกอานออกสียงจากนืๅอรืไองพรຌอมกัน พืไอรียนรูຌรืไองสียง
 ๏. ฝຄกพิจารณาคําศัพท ถຌอยคําจากนืๅอรืไอง ดยสืบคຌนหาความหมายจากพจนานุกรม
 ๐. ฝຄกถอดความละอธิบายความจากนืๅอรืไอง (จับคู/กลุม)



 ๑. นําคําศัพทจากนืๅอรืไองชืไอมยงขຌากับชีวิตประจําวัน
 ๒. ตัๅงประดในคําถามจากนืๅอรืไอง
 ๓. ฝຄกอานอิสระจากนืๅอรืไองดຌวยวิธีการทีไหลากหลาย ชน บทบาทสมมุติ/ทํานองพลง
 ๔. พัฒนานักรียนอยางตอนืไอง

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. สามารถกຌปญหานักรียนอานเมออก อานเมคลอง ละขียนเมเดຌ
 ๎. ผูຌรียนกิดนิสัยรักการอานพิไมขึๅน
 ๏. พิไมสมรรถนะการอาน คิดวิคราะห การสืไอความของผูຌรียน
 ๐. ผูຌรยีนมคีวามคดิหในตอการ฿ชຌสืไอ ชน ชอบมีสสีนัสวยงาม นาสน฿จ รืไองราวสนกุ ชวนอาน  
อานลຌวขຌา฿จงาย มีภาพประกอบสวยงาม สริมความรูຌจากบทรียนเดຌ ทํา฿หຌขຌา฿จนืๅอหามากขึๅน 
ละสามารถ฿ชຌทบทวนบทรียน  

ภาพสืไอ/นวัตกรรม 



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน   สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ ขต ํ
  นายบุญทียม อังสวัสดิ ่ผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
  ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ ขต ํ
  ทร. ์ ๏๎๒๒ ๎์๏ํ - ๐

วัตถุประสงค   
 ํ. พืไอพัฒนาทักษะการอานภาษาเทยของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏ 
 ๎. พืไอ฿หຌนักรียนอานออก ขียนเดຌ อานรูຌรืไอง สืไอสารเดຌ
 ๏. พืไอ฿หຌครูมีกิจกรรมละสืไอทีไหลากหลาย฿นการสงสริมทักษะการอาน

กลุมปาหมาย
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนชุดสงสริมทักษะการอานภาษาเทยสําหรับ฿ชຌ฿นจัดการรียนรูຌ มีกิจกรรม
ฝຄกทักษะละสริมทักษะ หลังการรียนรูຌกิจกรรมตาง โ ลຌว ชุดสงสริมทักษะการอาน
นํามาจัดปนมุมภาษาเทยภาย฿นหຌองรียนพืไอ฿หຌนักรียนเดຌอานพิไมติมตอเป

 ชุดสงสริมทักษะการอานภาษาเทย บงปน ๏ ระดับตามระดับชัๅน ดังนีๅ
 ํ. ชั้นประถมศึกษาปทีไ ํ จํานวน  ๑  ชุด เดຌก
 ชุดทีไ ํ การอานสะกดคําละขียนคํา จํานวน ๎์ กิจกรรม
 ชุดทีไ ๎  การอานจับ฿จความจากประยค ขຌอความ ขาวละหตุการณ จํานวน ๒ กิจกรรม
 ชุดทีไ ๏ การอานจับ฿จความจากนิทานละรืไองสัๅน จํานวน ํ๒ กิจกรรม
 ชุดทีไ ๐ การอานจับ฿จความจากนิทานละรืไองสัๅน จํานวน ๑ กิจกรรม
 ชุดทีไ ๑  การอานจับ฿จความจากบทรຌอยกรอง จํานวน ๑ กิจกรรม   

 ๎. ชั้นประถมศึกษาปทีไ ๎ จํานวน  ๒  ชุด เดຌก
 ชุดทีไ ํ การอานจับ฿จความสําคัญจากประยค ขาวละหตุการณ จํานวน ํํ กิจกรรม
 ชุดทีไ ๎ การอานจับ฿จความจากนิทาน  จํานวน ๑  กิจกรรม
 ชุดทีไ ๏ การอานจับ฿จความจากบทฆษณา จํานวน ๑ กิจกรรม

๖. ชุดส�งเสริมทักษะการอ�านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓   



 ชุดทีไ ๐ การอานจับ฿จความจากปาย ภาพ
สัญลักษณ  จํานวน ๑ กิจกรรม
 ชุดทีไ ๑ การอานจับ฿จความจากบทความ  
จํานวน ํํ  กิจกรรม
 ชุดทีไ ๒ การอานจับ฿จความจากบทรຌอยกรอง
จํานวน ํ์ กิจกรรม

 ๏. ชั้นประถมศึกษาปทีไ ๏ จํานวน ๒ ชุด  เดຌก
 ชุดทีไ ํ.การอานจับ฿จความสําคัญจากประยค 
จํานวน ๐ กิจกรรม
 ชุดทีไ ๎ การอานจับ฿จความจากขຌอความ บทความ 
บทฆษณา ขาวละหตุการณ จํานวน ๐ กิจกรรม 

 ชุดทีไ ๏ การอานจับ฿จความจากนิทานละรืไองสัๅน จํานวน  ๐ กิจกรรม
 ชุดทีไ ๐ การอานจับ฿จความจากบทรຌอยกรอง จํานวน  ๑  กิจกรรม
 ชุดทีไ ๑ การอานจับ฿จความจากบทพลง  จํานวน ๏  กิจกรรม
 ชดุทีไ ๒ การอานจับ฿จความดยการขียนผนผังความคิด  จํานวน ๑  กิจกรรม

กระบวนการ/ขั้นตอนการดํานินงาน
 ํ. สาํนักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขีนัธ ขต ํ  เดຌสรຌางชุดสงสริมทกัษะ
การอานภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ จํานวน ๑ ชุด ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๎ จํานวน ๒ ชุด 
ชัๅนประถมศึกษา ๏ จํานวน ๒ ชุด พรຌอมจัดพิมพปนรูปลม ซีดีรอม สงมอบ฿หຌทุกรงรียนละ ํ ชุด
 ๎. ประชุมชีๅจงการนําชุดสงสริมทักษะการอานภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ  - ๏ กครู
ผูຌสอนภาษาเทย ผูຌบริหารรงรียน ศึกษานิทศกทุกคน  ดังนีๅ
 ๎.ํ ชีๅจงการ฿ชຌอกสาร
 ๎.๎ วิธีการกใบขຌอมูลหลังการ฿ชຌชุดสงสริมทักษะการอานภาษาเทยตละชุด
 ๎.๏ รายงานผลการ฿ชຌชุดสงสริมทักษะการอานภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏
 ๏. นาํชดุสงสรมิทกัษะการอานภาษาเทย ชัๅนประถมศกึษาปทีไ ํ  - ๏ เป฿ชຌ฿นรงรยีน ครูผูຌสอน
นําเป฿ชຌจัดการรียนรูຌสริมทักษะพืไอพัฒนาการอานกนักรียน  มีวิธีการดํานินการ ดังนีๅ
 ๏.ํ วางผนการ฿ชຌชุดสงสริมทักษะการอานภาษาเทยตามความหมาะสม นําเป฿ชຌ฿นการจัด
การรียนรูຌ ฿นรืไองทีไสัมพันธกับหลักสูตร หรือ฿ชຌบบฝຄกสริมทักษะหลังจากการจัดการรียนรูຌเปลຌว
หรือ฿นชวงชຌากอนขຌารียน พักกลางวัน หรือกอนกลับบຌาน
 ๏.๎ ศึกษาชุดสงสริมทักษะ฿หຌขຌา฿จพืไอตรียมการนําเป฿ชຌอยางถูกตຌองหมาะสม



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 ๏.๏.การ฿ชຌกิจกรรมสริมทักษะ ควร฿ชຌครัๅงละ ํ กิจกรรม ดยริไมจากกิจกรรมทีไ ํ
เปตามลําดับ ซึไงกิจกรรมเดຌจัดรียงตามความยากงายเวຌลຌว สําหรับนักรียนทีไรียนรูຌเดຌรใวสามารถ฿ชຌ
กิจกรรมสริมทักษะเดຌมากกวาคนอืไนตามศักยภาพของตละบุคคล
 ๏.๐.มืไอนักรียนทํากิจกรรมสรใจลຌว อาจ฿หຌนักรียนตรวจสอบดຌวยตนอง หรือ฿หຌ
พืไอนตรวจจากฉลย หรือสง฿หຌครูตรวจตามทีไครูหในวาหมาะสม
 ๏.๑ ครูควรจัดมุมภาษาเทยเวຌ฿นหຌองรียน ดยจัดหนังสือ บบฝຄกตาง โ พืไอ฿หຌนักรียน
ศึกษา ทําบบฝຄกตามความสน฿จ ละความตกตางระหวางบุคคล 
 ๏.๒ ครูติดตามละประมินผลปนระยะ โ สมําสมอ
 ๐ นิทศติดตาม นิทศภาย฿น นิทศดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประมินผล
ละนิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ฿ชຌครืไองมือ บบสอบถามความคิดหในกีไยวกับการ฿ชຌชุดสงสริม
ทักษะการอานภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏  
 ๑. วิคราะหขຌอมูลรงรียนกลุมปาหมายดยยกขนาดของรงรียน เดຌก ขนาดลใก 
ขนาดกลาง ละขนาด฿หญ
 ๒. สรุปรายงานผล

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. ผลการประมินความสามารถดຌานภาษาป ๎๑๑๒ สูงกวาป ๎๑๑๑ ละระดับประทศ
 ๎. นักรียนมีความสามารถ฿นการอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌ฿นระดับดี
 ๏. ครูผูຌสอนมีสืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนาทักษะการอาน฿หຌนักรียน

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



จຌาของผลงาน  นางสมหมาย ถียรหนู  รงรียนบຌานละลมพธิ่
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต ํ

วัตถุประสงค
 ํ. พืไอกຌปญหานักรียนอานเมออกขียนเมเดຌ
 ๎. พืไอพัฒนา฿หຌนักรียนอานออกขียนเดຌ ํ์์%

กลุมปาหมาย
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏

ลักษณะ/รูปบบ  
 ปนบบฝຄกทักษะภาษาเทย ระดับประถมศึกษา จํานวน ๐ รืไอง เดຌก
ํ) มาตราตัวสะกด ๎) คําควบกลຌํา ๏) การขียนสะกดคําสระลดรูป ๐) การขียน
สะกดคําสระปลีไยนรูป ละบบฝຄกซอมสริมการอานขียนภาษาเทย พืไอพัฒนา
การอานออกขียนเดຌ จํานวน ๐ รืไอง เดຌก ํ) มาตราตัวสะกด ๎) คําทีไมีอักษรนํา
๏) คําทีไมีตัวสะกด ๐) สระปลีไยนรูปละสระลดรูป ตละชุดประกอบดຌวย การ฿หຌความรูຌ
หลักกณฑทางภาษา ดยนํากิจกรรม พลง กม ภาพการตูนประกอบ บทรຌอยกรอง 
พืไอ฿หຌนักรียนสน฿จ กระตือรือรຌน กิดความคิดสรຌางสรรค  

๗. แบบฝกทักษะการอ�านวิชาภาษาไทย 

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. ครูนําสนอตัวอยางคําตามสืไอตละชุด ชน มาตราตัวสะกด (ยกตัวอยางคําทีไมีมาตรา
ตัวสะกด ตรงตามมาตรา ชน มกง กม กย กอว เมตรงมาตรา) 
 ๎. ครูพานักรียนอาน (อานตามคร ูอานกลุม อานคู อานดีไยว) 
 ๏. ครู฿หຌนักรียนยกตัวอยางคําทีไมีตัวสะกดทีไครูกําหนด ชน ครูยกตัวอยางคําทีไมีมาตรา
ตัวสะกดมกง นักรียนยกตัวอยาง ชน ขาม  ลาว  กย ปนตຌน
 ๐. ฝຄกอานตามบบฝຄก
 ๑. นักรียนทําบบฝຄกจากลม
 ๒. การประมินผล  หากพบวา นักรียนยังเมผานกณฑการประมิน ฿หຌนักรียนทําบบฝຄกซຌํา
อกีครัๅง ดยมีครู฿หຌคํานะนําชวยหลือปนรายบุคคล 



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 การ฿ชຌสืไอชุดนีๅ ฿หຌ฿ชຌจนครบทุกลม ดยบางบบฝຄกอาจมอบปนการบຌานพืไอ฿หຌครือขาย
ผูຌปกครองชวยหลืออีกทาง

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. นักรียนอานเมออกขียนเมเดຌ มีจํานวนลดลง
 ๎. ผูຌปกครองเดຌขຌามามีสวนรวม฿นการกຌปญหา
 ๏. ผลสัมฤทธิ่การทดสอบระดับชาติดຌานความสามารถทางภาษาสูงขึๅน



จຌาของผลงาน นางผกาพร  พรหมดํารง รงรียนบຌาน฿หมถาวร
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสระกຌว ขต ํ

วัตถุประสงค   
 พืไอกຌเขปญหาการอานเมออกขียนเมเดຌ 

กลุมปาหมาย 
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏
 
ลักษณะ/รูปบบ
 ปนวิธีการสอนดຌวยตาราง ๐ ชอง ๓ ขัๅนตอน ฝຄก฿หຌนักรียนอานขียน

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. ตรียมตาราง ๐ ชอง ตรียมตาราง฿นสมุดของนักรียนหรือทาํปนบบฟอรม จาํนวน ๐ ชอง 
ดังนีๅ
 ชองทีไ ํ วัดผลละประมินผล ครูระบุคะนนทีไนักรียนเดຌ
 ชองทีไ ๎ ขียนคํา  ครูลือกคําละขียนดຌวยลายมือทีไสวยงาม
 ชองทีไ ๏ คัดลายมือ นักรียนคัดลายมือตามคําทีไครูขียน
 ชองทีไ ๐ ขียนตามครูบอก นักรียนขียนตามคาํบอก    
 ๎. ขียนคาํ  ครูขยีนคาํ฿นชองทีไ ๎   ดยริไมจากคาํงาย โ ทีไประสมดຌวยสระอา นืไองจากสระอา 
ปนสระสียงยาว อานออกสียงเดຌงายกวาสระสียงสัๅน    
 ๏. สอนอาน ๐ ขัๅนตอน ดังนีๅ                              

๘. คู�มือวิธีการสอน “อ�านออกต�องเขียนได� ด�วยตาราง ๔ ช�อง ๗ ขั้นตอน”



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 ๏.ํ ครูอานสะกดคํา คํา฿นตารางชองทีไ ๎ ทีละคํา ฿หຌนักรียนอานตาม ํ ครัๅง    
 ๏.๎ ครูละนักรียนอานสะกดคํา฿นชองทีไ ๎ ทีละคํา พรຌอมกัน ํ ครัๅง  
 ๏.๏  นักรียนอานสะกดคํา฿นชองทีไ ๎ ทีละคํา พรຌอมกัน ํ ครัๅง กรณีมีนักรียนคนดียว
฿หຌขຌามเปอาน฿นขัๅนทีไ  ๐ 
 ๏.๐ ฿หຌนักรียนทุกคนอานสะกดคํา฿นชองทีไ ๎ ทีละคํา   
 ๐. คดัลายมือ  นกัรยีนคดัลายมอื฿นชองทีไ ๏  ตามคํา฿นชองทีไ  ๎  พรຌอมทัๅงอานสะกดคาํเปดຌวย 
ควรนຌนยຌํา฿หຌนักรียนขียน฿หຌสวยงามหมือนครู
 ๑. ขียนตามครูบอก ฿หຌนักรียนขียนคําตามทีไครูบอกลง฿นชองทีไ ๐  ดยครูนําคํามาจาก
ชองทีไ ๎ ขณะทีไนักรียนขียน ฿หຌปຂดคํา฿นชองทีไ ๎ ละ ๏ เวຌ ครูตຌองบอกคํารียงปนคํา โ ตัๅงต
คําทีไ ํ จนถึงคําสุดทຌาย หຌามสลับคํา พืไอ฿หຌคํา฿นตละถวตรงกัน 
 ๒. เชยหนูผานเหม ครู฿หຌนักรียนปຂดดูคํา฿นชองทีไ ๎ ละ ๏ ลຌว฿หຌนักรียนตรวจสอบดูวา
นักรียนขียนถูกกีไคํา  
 ๓. ยามพักผอน฿หຌนักรียนอานหนังสือการตูนหรือหนังสือนักรียนทีไชอบ ดย฿หຌนัไงอาน
฿กลຌ โ คร ูหากนักรียนอานผิดครูตຌองบอกทันที 

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. นกัรยีนทีไอานเมออกขยีนเมเดຌละนกัรยีน
ทีไมีความตຌองการพิศษสามารถอานออกขียนเดຌมากขึๅน
 ๎. นักรียนทีไอานออกจะขียนเดຌเปพรຌอมกัน

ภาพสืไอ/นวัตกรรม

ความตຌองการพิศษสามารถอานออกขียนเดຌมากขึๅน
๎. นักรียนทีไอานออกจะขียนเดຌเปพรຌอมกัน

พสืไอ/นวัตกรรม



จຌาของผลงงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพิษณุลก ขต ๎
  นางสรัญญา  สงชัย   ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ 
  ทร. ์๔ ๕๎๓๎ ํ์์๐
  อีมล : nulek.sa@gmail.com

วัตถุประสงค  
 พืไอสริมทกัษะการอานสะกดคาํละจกลูกสําหรบัผูຌรียนทีไตຌองการพัฒนาการอาน
ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏

กลุมปาหมาย
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏

ลกัษณะ/รูปบบ 
 หนังสือสริมทักษะการอานสะกดคําละจกลูก กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย 
สําหรับผูຌรียนทีไตຌองการพัฒนาการอาน มีจํานวน ๎ ลม เดຌก
 ลม ํ   หนงัสอืสรมิทักษะการอานสะกดคาํละจกลกู กลุมสาระการรยีนรูຌภาษาเทย
สําหรับผูຌรียนทีไตຌองการพัฒนาการอาน ประกอบดຌวย  
 ดຌานนืๅอหาละทกัษะการอาน  เดຌก พยญัชนะ สระ ละคาํทีไประสมดຌวยสระตาง โ 
ทีไเมมีตัวสะกด  
 ดຌานทกัษะ  ประกอบดຌวยทกัษะการอานออกสยีงพยญัชนะ สระ ละการอานสะกดคาํ 
ละจกลูกคํา ประสมดຌวยสระตาง โ ทีไเมมีตัวสะกด

 ลม ๎   หนังสือสรมิทักษะการอานสะกดคาํละจกลกู กลุมสาระการรยีนรูຌภาษาเทย 
สําหรับผูຌรียนทีไตຌองการพัฒนาการอาน ประกอบดຌวย 
 ดຌานนืๅอหาละทักษะการอาน นืๅอหา เดຌก การผันวรรณยุกต คําทีไมีตัวสะกด
ตรงตามมาตรา ละเมตรงตามมาตรา คาํทีไมอีกัษรนํา คาํทีไมพียัญชนะควบกลຌาํ คาํทีไมสีระลดรูป 
สระปลีไยนรปู คําทีไมีตัวการันต ละคําทีไมี รร 
 ดຌานทักษะ คือ อานออกสียง อานสะกดคําจกลูกคํา อานปนคํา อานประยค
ขຌอความละบทรຌอยกรอง

๙. หนังสือเสริมทักษะการอ�านสะกดคําและแจกลูก กลุ�มสาระการเรียนรู�
 ภาษาไทย สําหรับผู�เรียนท่ีต�องการพัฒนาการอ�าน สํานักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. ประมินความสามารถนักรียนดຌานการอาน พืไอคัดกรองนักรียนทีไมีปญหาดຌานการอาน 
ผลการประมินการอานนຌอยกวารຌอยละ ๒์
 ๎. ประชุมผูຌบริหารละครูวิชาการรงรียนทีไมีผลการคัดกรองการอานของนักรียนนຌอยกวา
รຌอยละ ๒์  พืไอวางผนหานวทางกຌเขนักรียน
 ๏. บงกลุมวางผนหานวทางกຌเขนกัรียนตามครอืขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาํนวน
๕ ครือขาย ประกอบดຌวย รองผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา ศึกษานิทศก
ประจําครือขาย ประธานครือขาย ผูຌบริหารรงรียน ครูวิชาการรงรียน  รวมจัดทําผนการพัฒนา
นักรียนปนรายบุคคล
 ๐. ลกปลีไยนรียนรูຌ ผนการพัฒนานักรียนปนรายบุคคล ละนําผนการพัฒนานักรียน
เป฿ชຌ฿นรงรียนปนรายบุคคลตามปญหาการอานทีไพบจากการคัดกรอง
 ๑. อบรม฿หຌความรูຌครู฿นการนําหนังสือสริมทักษะการอานสะกดคําละจกลูกกลุมสาระ
การรียนรูຌภาษาเทย สําหรับผูຌรียนทีไตຌองการพัฒนาการอานเป฿ชຌกับนักรียน
 ๒. สริมทักษะการอานสะกดคําละจกลูก ดยครูศึกษาความรูຌสําหรับครู฿นลม กอนลือก
พัฒนานักรียนตามความบกพรองของนักรียนทีไพบ
 ๓. ประมินความสามารถนักรียนดຌานการอาน หลังการสริมทักษะการอานสะกดคํา
ละจกลูก พืไอศึกษาพัฒนาการของนักรียน
 ๔. ผูຌบริหารรงรียน นิทศภาย฿นการดํานินการกຌเขนักรียนดຌานการอาน
 ๕. คณะกรรมการครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจํานวน ๕ ครือขาย ประกอบดຌวย
รองผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา ศึกษานิทศกประจําครือขาย ประธาน
ครือขาย นิทศติดตาม การดํานินการกຌเขนักรียนดຌานการอาน ฿นรงรียนทีไมีผลการประมิน
การอาน นຌอยกวารຌอยละ ๒์
 ํ์. ประชุมผูຌบริหารละครูวชิาการรงรียนทีไมผีลการคัดกรองการอานของนักรยีนนຌอยกวา
รຌอยละ ๒์ ฿นครัๅงทีไ ํ  พืไอสรปุผลพัฒนาการดຌานการอานละสรปุนวทางการพฒันานกัรยีนรงรยีน
฿ชຌ฿นการกຌปญหาการอาน
 ํํ..รายงานผลการดํานินการพัฒนาการอานสําหรับนักรียนทีไมีผลการคัดกรองการอาน
ของนักรียนนຌอยกวารຌอยละ ๒์ กรงรียน฿นสังกัดละผูຌทีไกีไยวขຌอง



ผลทีไไดຌรับ
 ครทูีไพบปญหาความบกพรอง฿นดຌานการอานของนกัรยีน สามารถลอืก฿ชຌหนังสอืสริมทกัษะ
การอานสะกดคําละจกลูก กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย สําหรับผูຌรียนทีไตຌองการพัฒนาการอาน
ฉพาะดຌานทีไนักรียนบกพรอง฿นดຌานนัๅน โ ดยดํานินการซอมสริมนักรียนปนลําดับ พืไอพัฒนา
นักรียน฿หຌมีศักยภาพความพรຌอมดຌานการอานอันปนทักษะพืๅนฐานการอาน฿นระดับทีไสูงขึๅน นืๅอหา
ของหนังสือจะริไมจากงายเปหายาก นักรียนจึงมีกําลัง฿จ฿นการพัฒนาทํา฿หຌปญหาดຌานการอาน
ของนกัรยีนทีไพบเดຌรบัการกຌเขละพฒันาเดຌตรงกบัความบกพรองของนกัรยีนละสามารถรยีนรวม
กับพืไอน฿นชัๅนรียนเดຌตามนืๅอหาของหลักสูตร  อีกทัๅงครูผูຌสอนมีนวทาง฿นการสอนทักษะการอาน
สะกดคําละจกลูก ซึไงปนวิธีการสอนทีไหมาะสมกับลักษณะของการสอนอานภาษาเทย

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน นางบัวพียง จันทรหอม ครูชํานาญการพิศษ  
  รงรียนบຌานอาคตหนองขอนประชาวิทย
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ขต ํ    
  ทร. ์๔ ๕๑๓๔ ๒๏๓๔
วัตถุประสงค
 ํ. นักรียนอานจับ฿จความเดຌถูกตຌอง
 ๎. มีนิสัยรักการอาน
กลุมปาหมาย
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏

ลักษณะ/รูปบบ 
 ปนหนังสือสงสริมการอาน กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย ระดับประถมศึกษา 
(ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ  - ๏) มลีกัษณะปนนทิานหนຌาดยีว มภีาพประกอบ มจีาํนวน ํ ๎ รืไอง 
เดຌก  
 ํ. สุนัข฿นรางหญຌา     ๓. ชาวนากับนกกระรียน
 ๎. ลา฿นหนังสือ     ๔. คนลีๅยงพะ   
 ๏. เกเดຌพลอย     ๕. กระตายพืไอนรัก  
 ๐. วัวสามตัว     ํ์. หมากับเก   
 ๑. คนกับลา     ํํ. ลาดืๅอ  
 ๒. ทพารักษกับคนตัดเมຌ    ํ๎. มด นกขา ละนຌํา฿จ

๑๐. นิทานหน�าเดียว เดี๋ยวเดียวอ�านได�

 กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ.  ครู฿หຌนักรียนอานนิทานตามขัๅนตอนดังนีๅ
 ขัๅนทีไ ํ ครูอาน฿หຌนักรียนฟง ํ รอบ
 ขัๅนทีไ ๎ นักรียนอานพรຌอมกับครู
 ขัๅนทีไ ๏ นักรียนทีไรียนกงอาน฿หຌพืไอนอานตาม ๎ - ๏ คน
 ขัๅนทีไ ๐ บงนักรียนฝຄกอานปนกลุมยอย
 ขัๅนทีไ ๑ นักรียนตละกลุมลุกขึๅนอานพรຌอมกนั
 ขัๅนทีไ ๒ นักรียนอานพรຌอมกันทัๅงชัๅน



 ๎. ทาํกิจกรรมหลังอาน เดຌก  สนทนากีไยวกับรืไอง ตัๅงคาํถามละตอบคําถาม ลาํดับหตุการณ  
ติมคํา ขຌอความทีไหายเป ขียนตามคําบอก ขียนบรรยายภาพ จับคูภาพ คํา สดงบทบาทสมมติ 
ละกิจกรรมอืไน โ ทีไหมาะสม

ผลทีไไดຌรับ
 มีนิทาน฿หຌนักรียนเดຌฝຄกทักษะการอานการขียนละมีนิสัยรักการอาน

ภาพสืไอ/นวัตกรรม

ภาพกิจกรรม
คลิกชมเดຌทีไ  http://youtu.be/xIW9lZYdOAQbe/xIWbe/xIW9lZY



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน นางพุทธชาติ  ทว ี ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ 
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ขต ๎
  ทร. ์๔ ํ๓๎๔ ๒๐๎๔
  e-mail : Puttawee2012@gmail.com

วัตถุประสงค
 พืไอพัฒนาสืไอสงสริมการอานคลอง ขียนคลอง ละการอานจับ฿จความสําคัญ

กลุมปาหมาย
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนหนังสือสงสริมการอาน พืไอพัฒนาการอานคลองขียนคลองละอานจับ
฿จความ จากนืๅอหาวิถีชีวิตระดับประถมศึกษา พืไอฝຄกทักษะการอานจับ฿จความนืๅอหา
ปนรืไองราวกีไยวกับวิถีชีวิต ชน นิทาน  ประวัติบุคคลสําคัญ สถานทีไทองทีไยว วัฒนธรรม
ประพณีทຌองถิไน พรຌอมดຌวยบบทดสอบการอาน การขียนทຌายรืไอง จํานวน ํํ รืไอง 
ประกอบดຌวย 
 ํ. มืองนคร   ๓. พอทานคลຌายวาจาสิทธิ่
 ๎. วัดภูขาหลัก   ๔. อุทยานหงชาตินຌําตกยง
 ๏. จดหมายจากวาริน  ๕. อางกลางหุบขาบຌานรากระทูน
 ๐. ฉวางมืองนาทีไยว  ํ์. นຌําตกทาพ
 ๑. ขึๅนถຌําบูชาพระพุทธเสยาสน ํํ. พืชมหัศจรรย
 ๒. ชุมทางขาชุมทอง

๑๑. หนงัสือส�งเสริมการอ�านคล�องเขยีนคล�อง  และการอ�านจบัใจความสาํคญั
  จากเนื้อหาวิถีชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษา “อ�านเรื่องราวเล�าขานวิถีชีวิต
  ท�องถิ่น”

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. ฿หຌนักรียนอานรืไอง฿นหนังสือ (ทีละรืไอง) ประมาณ ํ๑ - ๎์ นาท ี
 ๎. จับ฿จความสําคัญของรืไอง ดยคร฿ูชຌคําถามนํา ตัๅงคําถามละหาคําตอบ หา฿จความสําคัญ
ของรืไองทีละยอหนຌา ฿ชຌปากกานຌนคําหรือวงกลมหรือขีดสຌน฿ตຌ สรุป฿จความสําคัญ 
 ๏. นักรียนฝຄกตัๅงคําถามละหาคําตอบ
 ๐. ทําบบทดสอบการอานจับ฿จความ (ทຌายรืไอง) 
 ๑. ประมินผลตามกณฑ 



ผลทีไไดຌรับ
 ํ. ครูมีสืไอละนําสืไอสงสริมการอานรืไองราวลาขานวิถีทຌองถิไนเป฿ชຌ฿นการสงสริม
การอานคลองขียนคลอง การอานจับ฿จความละสืไอสารเดຌกับนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒
 ๎. นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ สามารถอานคลอง ขียนคลอง อานจับ฿จความ
ละสืไอสารเดຌ
 ๏. นักรียน คร ูรงรียนมีความตระหนัก฿นความปนทຌองถิไน วิถีชีวิตชุมชน

ภาพสืไอ/นวัตกรรม

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน นางสมบัตร สืบศักดิ่ รงรียนอนุบาลบอพลอย  
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีขต ๐

วัตถุประสงค
 ํ. พืไอกຌปญหาการอานคําทีไสะกดเมตรงมาตรา คําควบกลຌํา การผันวรรณยุกต 
ละคําพຌอง
 ๎. พืไอกຌปญหาการขียนคําทีไสะกดเมตรงมาตรา คําทีไ฿ชຌ สระเอ สระ฿อ คําทีไ฿ชຌ
บัน บรร คําพຌอง คําทีไ฿ชຌ ร ล ปนพยัญชนะตຌน

กลุมปาหมาย  
 นักรียนระดับประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒  
 
ลักษณะ/รูปบบ
 ปนกิจกรรม฿หຌนักรียนจับกลุมปนคูสัญญา มาทํากิจกรรมการอานขียนดยมีสืไอ 
คือบบฝຄกวาง฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌชวยหลือกัน ซึไงสืไอม ี๑ ชุด ดังนีๅ
 ํ. บบฝຄกซอมสริมการขียนสะกดคํายาก ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ จํานวน 
ํ ชุด เดຌก ลือก฿ชຌสระเอ สระ฿อ  ฿สตัวการันต  การ฿ชຌบัน บรร  ขียนคําจากคําทีไอาน  
ติมพยัญชนะทีไหายเป ผสม฿หม฿หຌปนคํารูຌความหมายขียน฿หຌถกูติม฿หຌครบ พบคําควบกลຌาํ  
฿สครืไองหมายกຌเข฿หຌถูก ดูภาพทราบคํา
 ๎. ชุดกมตัวสะกดเมตรงมาตรา
 ๏. ชุดคาํพຌองพาพลิน
 ๐. ชุดคําอานพับกระดาษหกหลีไยม
 ๑. ชุดสงสริมการอานพืไอพัฒนาทักษะการคิด

๑๒. การพัฒนาการอ�านและการเขียน โดยใช�สื่อแบบฝกด�วยวิธีการสอน
   แบบคู�สัญญา

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ฿ชຌสืไอบบฝຄกดຌวยวิธีการสอนบบคูสัญญา  ๔  ขัๅนตอน
 ขัๅนทีไ ํ หามิตรชิด฿กลຌ (นักรียนจับคูกัน)
 ขัๅนทีไ ๎ จุดประกายความคิด (ครูอธิบายวิธีการทํากิจกรรม฿หຌนักรียนขຌา฿จ)
 ขัๅนทีไ ๏ หาความรูຌทีไถูกตຌอง (ครูจัดมุมหนังสือปนคลังความรูຌ฿หຌนักรียนคຌนหา)
 ขัๅนทีไ ๐ สรุปความรูຌทีไถูกตຌอง (นักรียนสรปุความรูຌจากการคຌนหา)



 ขัๅนทีไ ๑ นําความรูຌมาปฏิบัติ (นําความรูຌทีไสรุปนําสนอหนຌาชัๅนรียนทุกกลุม)
 ขัๅนทีไ ๒ สรຌางงาน฿หมถูก฿จกวากา (ปรับปรุงพิไมติมผลงาน฿หຌดีกวาดิม)
 ขัๅนทีไ ๓ ลกปลีไยนรียนรูຌ (นํางานมาลกปลีไยนรียนรูຌกันอีกครัๅง)
 ขัๅนทีไ ๔ นําผลงานมาสดง (นําสนอผลงานทีไปายนิทศ หรือ฿นวาระสําคัญของรงรียน)

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. นักรียนมีผลสัมฤทธิ่ทางการรียนกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทยสูงขึๅน
 ๎. นักรียนมีความสนุกสนานกับการรียน มีสัมพันธภาพทีไดี
 ๏. นักรียนสามารถ฿ชຌภาษา฿นการสืไอสารเดຌถูกตຌอง  

ภาพสืไอ/นวัตกรรม
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ภาพกิจกรรม



จຌาของผลงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ขต ๎
  นางสาวพัชร ียันตรีสิงห
  ทร. ์๔ ๕๓๐๒ ๑๔ํ๒
  อีมล : tap-70@hotmail.com

วัตถุประสงค
 ํ. พืไอยกระดับความสามารถ฿นการอานของนักรียน
 ๎. พืไอพัฒนาครู฿หຌมีความสามารถจัดทําสืไอกຌปญหาการอาน

กลุมปาหมาย
 นักรียนระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ  ํ – ๒

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนสืไอประภทบบฝຄกการอาน พืไอกຌปญหาการอานเมออกขยีนเมเดຌของนกัรียน 
จํานวน ๔ ชุด สามารถนําเป฿ชຌ฿นการรียนการสอนละสอนซอมสริมเดຌ ดังนีๅ  
 ชุดทีไ ํ มารูຌจักพยัญชนะกันถิด (พืไอนะนําตัวพยัญชนะทัๅง ๐๐ ตัวอยางถูกตຌอง)
 ชุดทีไ ๎ บบฝຄกทักษะการสังกต (พืไอวิคราะหการอานคําทีไเมมีตัวสะกด)
 ชุดทีไ ๏ วิคราะหผูຌรียน (พืไอทราบปญหาการอาน฿นรืไอง฿ด)
 ชุดทีไ ๐ การอานคําพืๅนฐาน (จํานวน ํ๔ ชุด จํานวน ๏์ คํา)
 ชุดทีไ ๑ การอานประยค (จํานวน ๎ํ ชุด ตละชุดมีประยค฿หຌอาน ๑ ประยค)
 ชุดทีไ ๒.การอานออกสียง ร (ดยนําคําทีไมี ร มาตงปนคําประพันธ ประภท
กาพยยานี ํํ)
 ชุดทีไ ๓ การประสมคํา  (จํานวน ๑์ ชุด)
 ชุดทีไ ๔.อานคิดวิคราะหขียน (พืไอพัฒนาองคความรูຌดຌานการอาน คิดวิคราะห
ละขียน)

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. มอบบบฝຄกชุดการอาน฿หຌทกุรงรยีน รงรียนละ ํ ์ ชดุ พรຌอมนวทางการนําสืไอเป฿หຌครู
นําเปทดลอง฿ชຌกຌปญหา
 ๎. ครูคัดลือกสืไอจากชุดอาน฿หຌหมาะสมกับจุดประสงคการรียนรูຌทีไจะกิดกับผูຌรียน

๑๓. ชุดพัฒนาการอ�านสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 ๏. จัดกิจกรรมการอาน กลุมลใก กลุม฿หญ ละรายบุคคล ลຌว฿หຌนักรียนนําสนอประดใน
นืๅอหาจากรืไองทีไอาน ละสรุปรืไอง 
 ๐. ทําบบฝຄกทຌายบท หรือจัดทําชิๅนงาน ชน สรุปรืไอง สดงความคิดหใน วิพากษ วิจารณ
จากบทอานดຌานนืๅอหาหรือตัวละคร/กิจกรรม ฝຄกตัๅงคําถาม ตอบคําถาม ทํากิจกรรมรายกลุม
หรือรายบุคคล
 ๑. ประมนิผลจากชิๅนงานหรอืตรวจบบฝຄกทຌายบท ละสรุปผลการพัฒนาการอานการขียน 
รายงานผูຌกีไยวขຌอง
 ๒. รงรียนรายงานการ฿ชຌบบฝຄก฿หຌสํานักงานขตพืๅนทีไทราบ
 ๓. ศึกษานิทศกครือขายประจํารงรียน฿ชຌปนครืไองมือนิทศ ติดตามผลการกຌปญหา
การอาน

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. นักรียนทีไอานเมออก อานเดຌทุกคน
 ๎. ครูปลีไยนพฤติกรรมการสอนอาน มีขຌอมูลสารสนทศตามสภาพทีไทຌจริง
 ๏. สืไอ/นวัตกรรม  มีสืไอนวัตกรรมปลก฿หม นําสืไอนวัตกรรมเปขยายผล

ภาพสืไอ/นวัตกรรม





ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน รงรียนบຌานหนองหญຌาเซ  
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลย ขต ํ
  ทรศัพท : ์๔ ๓๎๏๎ ๕๒๕๑
  อีมล : wbusaba@yahoo.com
  www.facebook/wijittra busaba

วัตถุประสงค
 ํ. พืไอ฿หຌนักรียนอานละขียนภาษาเทยเดຌอยางถูกตຌอง คลองคลว 
 ๎. พืไอสงสริมนิสัยรักการอาน
 ๏. พืไอสรมิสรຌางความรวมมอืละจติสาธารณะระหวางคร ู นกัรยีน  นกัรยีนพีไลีๅยง
ละผูຌปกครอง

กลุมปาหมาย 
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒ 

ลักษณะ/รูปบบ
 รงรียนบຌานหนองหญຌาเซเดຌพัฒนาการอานละการขียนภาษาเทยของนักรียน
ระดับประถมศึกษา ดยจัดทําบบฝຄกอานเทย฿หຌคลอง จํานวน ํ์ ลม ดังนีๅ 
 ํ) คําประสมสระ   ๒) นิทานสอน฿จ  
 ๎) มาตราตัวสะกด   ๓) มืองเทย มืองทอง   
 ๏) วรรณยุกต... สนกุผันอักษร    ๔) สัตวลกนารูຌ.. ศัตรูหรือพืไอนรัก  
 ๐) อักษรนํา       ๕) ลารืไองดน นຌนคุณธรรม   
 ๑) คําควบกลຌํา สํานวนเทย    ํ์) นําดใกเทยเปอาซียน  

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. สรຌางบบฝຄกอานเทย฿หຌคลอง จํานวน ํ์ ลม 
 ๎. กําหนดปฏิทินการนําเป฿ชຌ฿นกลุมปาหมาย

๑๔. แบบฝกอ�านไทยให�คล�อง เขียนไทยให�ถูกต�อง



 หมายหตุ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๎ นຌนการอานจกลูกสะกดคํา สวนชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ๏ - ๒ นຌนการอานจกลูกสะกดคํา฿นภาครียนทีไ ํ ละ฿นภาครียนทีไ ๎ นຌนการอานความรียง
บทรຌอยกຌว บทรຌอยกรอง ฿นการพัฒนาทักษะการอานละการขียน ดย฿ชຌบบฝຄกอานเทย฿หຌคลอง 
มีขัๅนตอนดังนีๅ

 ขั้นตรียมการ
 ํ. ครูศึกษาบบฝຄกอานเทย฿หຌคลอง฿หຌขຌา฿จกอนพัฒนา
 ๎. ตงตัๅงพีไลีๅยงดูลการอานคือ นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๐ - ๒ มอบหมายหนຌาทีไ
ละภารกิจ฿นการดูลการอานของนักรียน
 ๏. จัดพิมพบบฝຄกอานเทย฿หຌพียงพอกับจํานวนของนักรียน 
 ๐. ประชุมชีๅจงขัๅนตอนการพัฒนาวิธกีารอานจกลูกสะกดคําการบันทกึคะนน การประมิน
การอานกนักรียน พีไลีๅยง ผูຌปกครอง 

 ขั้นการพัฒนาการอานละการขียน
 ํ. กิจกรรมยามชຌา วันจันทร-วันพุธ วลา ์๔.๏์ - ์๔.๑๑ น. 
 กิจกรรมยามยใน วันจันทร-วันพุธ วลา ํ๑.์์ - ํ๒.์์ น.

ครูประจาํชัๅนอานนืๅอหา฿นบบฝຄก ฿หຌนกัรียนอานตามคร ู นกัรียนฝຄกอานซຌาํหลายโ ครัๅง
จนคลอง 
 ๎. ชุมนุมอานไทย  วันอังคาร วลา ํ๐.์์ - ํ๑.์์ น. 

นักรียนฝຄกอานปนรายบุคคลกับครูประจําชัๅน บันทึกผลการอานละลงลายมือชืไอครู
ประจําชัๅน

นักรียนขียนเทย฿หຌถูกตຌองจากบบฝຄกทีไอานเปลຌว จํานวน ํ์ คํา ครูตรวจผลงาน
การขียน บันทึกคะนน

ชั้น
ํ ปการศึกษา

ภาครียนทีไ ํ ภาครียนทีไ ๎
ประถมศึกษาปทีไ ํ ลม ํ คําประสมสระ
ประถมศึกษาปทีไ ๎ ลม ๎ มาตราตัวสะกด
ประถมศึกษาปทีไ ๏ - ๒ ลม ๏ วรรณยุกต... สนุกผันอักษร ลม ๒ นิทานสอน฿จ

ลม ๐ อักษรนํา ลม ๓ มืองเทย มืองทอง
ลม ๑ คําควบกลຌํา สํานวนเทย ลม ๔ สัตวลกนารูຌ... ศตัรูหรือพืไอนรัก

ลม ๕ ลารืไองดน นຌนคุณธรรม
ลม ํ์ นําดใกเทยเปอาซียน
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 ๏. กิจกรรมยามทีไยง วันจันทร - ศุกร วลา ํ๎.๏์ - ํ๏.์์ น. 
นักรียนฝຄกอานกับพีไลีๅยงบันทึกผลการอานละลงลายมือชืไอพีไลีๅยง หลังจากนัๅนพีไลีๅยง

นํานักรียนมาทดสอบการอานกับครูหัวหนຌาครงการ ตรวจสอบลายมือชืไอครบทุกคนจึงบันทึกผล
การอาน ละลงลายมอืชืไอครูหัวหนຌาครงการ
 ๐. กิจกรรมยามคํา  วลา ํ๔.์์ - ํ๕.์์ น. 
 นักรียนฝຄกอานกับผูຌปกครองบันทึกผลการอานละลงลายมือชืไอผูຌปกครอง

ขั้นสรุปผลการอาน
 ํ. พีไลีๅยงละนักรียนนําคะนนทีไฝຄกอานกับครูละพีไลีๅยงมารวมกัน นําผลคะนนบันทึก
ลง฿นสวนทຌายของบบฝຄก จຌงผลระดับการอาน ถຌานักรียนอาน฿นระดับพอ฿ชຌหรือระดับซอมสริม 
จะตຌองอานซຌําอีกครัๅงหรือจนกวาจะคลอง  
 ๎. นาํคะนน฿นตละบบฝຄกมากรอกลง฿นสรุปผลการพัฒนาการอาน  ประมินผลการอาน
ตามกณฑทีไกําหนด฿หຌ 
 ๏. รายงานละจຌงผลการพัฒนา฿หຌนักรียนละผูຌปกครองทราบ
 ๐. การสริมรง฿นการพัฒนา มืไอนักรียนอานจบ฿นตละบบฝຄก นักรียนจะเดຌรับบัตร
พืไอขียนชืไอของตนองหยอนลง฿นกลองชคด ีจับสลากรับรางวัลครืไองขียน อุปกรณการรียน ฯลฯ



ผลทีไไดຌรับ
 ํ. รงรียนมีสืไอ฿นการพัฒนาทักษะการอานละการขียนของนักรียน
 ๎. รงรียนสามารถวินิจฉัยขຌอบกพรองดຌานการอานละขียนของนักรียนปนรายบุคคล
 ๏. นกัรยีนมกีารพฒันาทกัษะการอานละการขยีนทีได ีอานละขยีนเดຌคลอง ทาํ฿หຌสามารถ
รียนรูຌ฿นกลุมสาระการรียนรูຌอืไน โ เดຌดีมากขึๅน สงผล฿หຌผลสัมฤทธิ่ทางการรียนสูงขึๅนทุกกลุมสาระ
 ๐. กิดความรวมมือระหวางครู นักรียน ผูຌปกครอง฿นการพัฒนาผูຌรียนละสถานศึกษา
ผูຌปกครองมีความมัไน฿จละศรัทธา฿นการจัดการรียนการสอนของรงรียนมากขึๅน
 ๑. เดຌรบัรางวัลกยีรตบิตัร หนึไงรงรยีน หนึไงนวตักรรม ดຌานนวัตกรรมการรยีนการสอน  ระดบั
ดียีไยม ของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลย ขต ํ  การจัดระบบดูลชวยหลือนักรียน
ระดับดียีไยม ละลรางวัลรูปบบการสอนภาษาเทยทีไประสบความสํารใจ จากสถาบันภาษาเทย 
สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา
 ๒. มกีารขยายผลรูปบบการพัฒนาการอานละการขียน  ดยผยพรสืไอกรงรยีนตาง โ 
กอ฿หຌกิดความรวมมือกันทางดຌานวิชาการของรงรียนทีไมาศึกษาดูงาน

ภาพสืไอ/นวัตกรรม
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ภาพกิจกรรม



จຌาของผลงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ขต ํ
  นางขวัญ฿จ คํารอด
  ทร. ์๔ ํ๎๕๑ ๏๓๐๒
  อีมล : kwankam1@hotmail.com

วัตถุประสงค
 พืไอกຌปญหาการอานละการขียน฿หຌนักรียนทุกคนอานออกขียนเดຌ  อานคลอง
ขียนคลอง

กลุมปาหมาย 
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒

ลักษณะ/รูปบบ
 บบฝຄกสริมทกัษะการอานละการขียนสะกดคํา฿นภาษาเทยระดับประถมศึกษา
สําหรับนักรียนทีไมีปญหาดຌานการอานละการขียนระดับประถมศึกษา ซึไงการสรຌาง
บบฝຄกสอดคลຌองกับจิตวิทยาการรียนรูຌ มีจํานวน ํ๎ ลม ดังนีๅ
 ลมทีไ ํ  คําทีไมีตัวสะกด฿นมาตรา มกน
 ลมทีไ ๎  คําทีไมีตัวสะกด฿นมาตรา มกก
 ลมทีไ ๏  คําทีไมีตัวสะกด฿นมาตรา มกด
 ลมทีไ ๐  คําทีไมีตัวสะกด฿นมาตรา มกบ
 ลมทีไ ๑  อักษรควบทຌ
 ลมทีไ ๒  อักษรควบเมทຌ
 ลมทีไ ๓  อักษรนํา
 ลมทีไ ๔  คําทีไมีตัวการันต
 ลมทีไ ๕  คําทีไประวิสรรชนีย
 ลมทีไ ํ์  คําทีไเมประวิสรรชนีย
 ลมทีไ ํํ  คําทีไม ีรร (หัน)
 ลมทีไ ํ๎  คําพຌองสียง

๑๕. แบบฝกเสริมทักษะการอ�านและการเขียนสะกดคําในภาษาไทย ระดับ
 ประถมศึกษา ภายใต�กระบวนการพัฒนานักเรียนอ�านไม�ออกเขียนไม�ได�
 ด�วย “กระบวนการ ๕ ขั้น จันท� ๑”



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 บบฝຄกตละลมมีองคประกอบ คือ บบทดสอบการอานกอน - หลังฝຄกสริมทักษะ 
บบทดสอบกอน - หลังฝຄกสริมทักษะ ฿บความรูຌ บบฝຄกทักษะ บบทดสอบหลังฝຄกสริมทักษะ 
ละฉลยบบบันทึกคะนน 

กระบวนการ/ขั้นตอน 
 นวัตกรรมพืไอกຌปญหานักรียนอานเมออกขียนเมเดຌ ชุด “บบฝຄกสริมทักษะการอาน
ละการขียนสะกดคาํ฿นภาษาเทยระดบัประถมศกึษา” ปนบบฝຄกซอมสริมทีไอยูภาย฿ตຌกระบวนการ
ทํางานพัฒนานักรียนอานเมออกขียนเมเดຌ ดຌวย “กระบวนการ ๑ ขัๅน จันท ํ” ของสํานักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ขต ํ  คือ  
 ขั้นทีไ ํ  ชวนครูกຌาวสูสຌนชัย สรຌางความตระหนักละทําบันทึกขຌอตกลงกับผูຌบริหารรงรียน
 ขั้นทีไ ๎  หลากหลายนวทางสรຌางสรรค  รงรียนวิคราะหขຌอมลูนกัรยีน กาํหนดผนนวทาง/
กຌปญหาการอานขียนภาษาเทยของนักรียนทีไมีปญหาดຌานการอานการขียน 
 ขั้นทีไ ๏ สนับสนุนงบฯ สืไอฯ ครบครัน  ขตพืๅนทีไจัดสรรงบประมาณ สนอนะวิธีปฏิบัติทีได ี
ละ฿หຌรงรียนลอืก฿ชຌสืไอหลากหลายมากຌปญหา ดยฉพาะบบฝຄกการอานขียนสะกดคํา ํ๎ ลม 
ครจูดักิจกรรมกับนกัรียนดยศึกษา฿บความรูຌกอน - หลังของบบฝຄก ลຌววิคราะหหาจุดพฒันาตอยอด
฿หຌอานออกขียนเดຌตามวัย 
 ขั้นทีไ ๐ นิทศ กัลยาณมิตรพืไอนครู การติดตามพรຌอมนิทศ฿หຌความชวยหลือรงรียน
ละครูผูຌสอน ดຌวยทคนิค SMILE ละการนิทศตใมพิกัด 
 ขั้นทีไ ๕ ชิดชูกียรติยศกําลัง฿จ ขตพืๅนทีไการศึกษาคัดลือกสืไอ/กิจกรรมการพัฒนา
การอานขียนภาษาเทยทีไประสบผลสํารใจ มาผยพรพรຌอม฿หຌขวัญกําลัง฿จกรงรียนทีไประสบ
ผลสํารใจ
 สําหรับ฿นสวนของขัๅนทีไ ๐ นิทศ กัลยาณมิตร
พืไอนครู สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา
จนัทบรุ ีขต ํ  มกีารกาํกับ ตดิตาม ประมนิละรายงาน
ผลการดํานินการอยางตอนืไองปนระบบดย฿ชຌระบบ
ครือขาย ก ข ค จนัท ํ  มดล ซึไงครืไองมอื฿นการนิทศ
ปนบบฝຄกสริมทกัษะการอานละการขียนสะกดคํา
฿นภาษาเทยระดับประถมศึกษา ทีไมกีระบวนการทํางาน
ดย฿ชຌกระบวนการมีสวนรวมของคณะครู ดํานินการ
วิคราะหปญหาการอานการขียน รวมคิดนวัตกรรม 
ดํานินการสรຌาง ทดลอง฿ชຌ สรุปผลละผยพรผลงาน
การสรຌางบบฝຄกสอดคลຌองกับจิตวิทยาการรียนรูຌ
บบฝຄกสริมทักษะ 



ผลทีไไดຌรับ
 ผลจากการ฿ชຌบบฝຄกสรมิทกัษะการอานละการขียนระดับประถมศกึษาภาย฿ตຌกระบวนการ
พฒันานักรียนอานเมออกขียนเมเดຌดຌวย “กระบวนการ ๑ ขัๅน จนัท ํ ” สงผล฿หຌนกัรียนชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ๏ ละชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ ปการศึกษา ๎๑๑๒  ทีไอานเมออกขียนเมเดຌลดลง ดังนีๅ
 ํ. ประมินครัๅงทีไ ํ  นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ อานเมออกขียนเมเดຌ จํานวน ๑๓ คน
คิดปนรຌอยละ ๎.๒๔ นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ อานเมออกขียนเมเดຌ จํานวน ๎๐ คน 
คิดปนรຌอยละ ํ.๎์ 
 ๎. ประมินครัๅงทีไ ๎ นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ อานเมออกขียนเมเดຌ จํานวน ํ๔ คน 
คิดปนรຌอยละ ์.๔๒ นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ อานเมออกขียนเมเดຌ จํานวน ํ๓ คน
คิดปนรຌอยละ ์.๔๒ 

ภาพสืไอ/นวัตกรรม
 บบฝຄกสริมทักษะ การอานละการขียนสะกดคํา฿นภาษาเทยระดับประถมศึกษา

ชุดทีไ ํ



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

ชุดทีไ ๎

ชุดทีไ ๏



จຌาของผลงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีขต ๏
  นางจารุวรรณ  จมสียง
  อีมล : jaruwan7322@gmail.com

วัตถุประสงค
 พืไอกຌปญหานักรียนอานเมออกขียนเมเดຌ ละ฿หຌนักรียนทุกคนมีความสามารถ
฿นการอานละการขียนภาษาเทยหมาะสมกับระดับชัๅน

กลุมปาหมาย
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒

ลักษณะ/รูปบบ  
 ปนบบฝຄกทกัษะการอานละการขียน พืไอกຌปญหานักรียนอานหนังสือเมออก
ขยีนเมเดຌ ตละลมนืๅอหา  ประกอบดຌวย  ฝຄกอาน ประสมคาํ ตมิคาํลง฿นชองวาง ฝຄกขียน 
ขียนตามคําบอก จํานวน ๐  ลม ดังนีๅ ํ)  สระอะ สระอา สระอิ สระอี  ๎)  สระอ สระอ  
สระเอ สระ฿อ สระออ สระอึ สระอือ  ๏) สระอะ สระอะ สระอํา สระ฿อ สระอา สระอีย 
๐) สระอ สระอะ สระอัว สระอือ

๑๖. แบบฝกทักษะการอ�านและการเขียน เพ่ือแก�ป�ญหานักเรียนอ�านหนังสือ
 ไม�ออกเขียนไม�ได�

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. คดักรองนักรียนทีไอานเมออก ขยีนเมเดຌ จดักลุมนกัรียนทีไยงัเมสามารถอานคาํทีไประสม
สระเดຌ
 ๎. จัดทําบบฝຄกทักษะการอานละการขียน จํานวน ๐ ลม ประกอบดຌวย คําทีไประสม
สระตาง โ 
 ๏. คัดกรองนักรียน พืไอปนขຌอมูลนักรียนอานขียนสระ
 ๐. ครูจัดกิจกรรมฝຄกอานสระ การประสมคํา ละพัฒนาการอานสระเดຌถูกตຌอง ฝຄกขียน
ตามคําบอก ดย฿ชຌคํา฿นบบฝຄกทักษะทัๅง ๐ ลม
 ๑. ประมนิผลหลงัการรยีน หากเมผานกณฑ฿หຌสอนซຌาํหรอืปรบัวิธสีอน ปลีไยนสืไอ฿หຌหมาะสม 
จัดกิจกรรมฝຄกทักษะจนนักรียนผานกณฑ
 ๒. รงรียนรายงานผลการ฿ชຌบบฝຄกทักษะการอานละการขียน



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

ภาพกิจกรรม

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. นักรียนกลุมทีไอานเมออกขียนเมเดຌ สามารถอานออกขียนเดຌพิไมขึๅน
 ๎. นักรียนเดຌรับรางวัลคัดลายมือ ขียนตามคําบอก ละขียนรืไองจากภาพ ครงการ
รักษภาษาเทย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
 ๏. คาฉลีไยผลการประมินคุณภาพการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (NT) ดຌานภาษา (Literacy) 
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ สูงกวาคาฉลีไยระดับประทศ

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



จຌาของผลงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎
  นายวิฑูรย ชัไงต
  ทร. ์๔ ๕๓๑์ ๎๔๐๏
  อีมล : Toon60222@gmail.com

วัตถุประสงค
 ํ. พืไอพัฒนาทักษะการอานการขียน฿หຌกนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒
 ๎. พืไอ฿หຌครูผูຌสอน฿ชຌปนบบฝຄกกຌเขปญหาการอานการขียนนักรียนปนรายบุคคล
 ๏. พืไอยกระดับคณุภาพการรียนการสอนภาษาเทย

กลุมปาหมาย
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒
ลักษณะ/รูปบบ
 จดัทาํบบฝຄกทักษะการอาน ละครืไองมือประมินปนบบฝຄกหัดทຌายบท จาํนวน 
๓ ลม ทีไปนนืๅอหา฿นการพัฒนาการอานการขียนของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒ 
เดຌก
 ํ. บบฝຄกทักษะพัฒนาการอานการขียนละครืไองมือประมิน ชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ํ ลม ํ
 ๎. บบฝຄกทักษะพัฒนาการอานการขียนละครืไองมือประมิน ชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ํ ลม ๎
 ๏. บบฝຄกทักษะพัฒนาการอานการขียนละครืไองมือประมิน ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๎
 ๐. บบฝຄกทักษะพัฒนาการอานการขียนละครืไองมือประมิน ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏
 ๑. บบฝຄกทักษะพัฒนาการอานการขียนละครืไองมือประมิน ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๐
 ๒. บบฝຄกทักษะพัฒนาการอานการขียนละครืไองมือประมิน ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๑
 ๓. บบฝຄกทักษะพัฒนาการอานการขียนละครืไองมือประมิน ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒
 ดยมีผนผงัการรียนรูຌ฿นบทตาง โ ดังนีๅ  สระอา สระอือ สระอะ สระอู สระอะ 
สระอีย สระอือ สระ฿อ สระอี สระอึ สระอาะ สระอ สระเอ สระอํา สระอุ สระอะ สระอิ 
สระอ สระออ สระอา สระออื สระอะ อกัษร ๏ หมู สระอ สระออะ สระอะ สระอะ สระอวั
สระออ ตัวสะกดมกม มกย มกอว มกก มกด มกบ ละบทดอกสรຌอย
บทรຌองลนพืๅนบຌาน

๑๗. แบบฝกทักษะพัฒนาการอ�านการเขียนและเคร่ืองมือประเมิน สํานักงาน
  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. คัดลือกคณะทํางานทีไปนครูทีไมีความสามารถ มีผลงาน
ระดับชัๅนละ ๑ - ๓ คน
 ๎. ประชุมชีๅจง วัตถุประสงค นวทางการจัดทําบบฝຄก
ทักษะการอานการขียน ละกําหนดนืๅอหาสาระของบบฝຄก
 ๏. บรรณาธิการกิจ ตรวจสอบความถูกตຌองของนืๅอหา
 ๐. นําเปทดลอง฿ชຌกับนักรียน ละสอบถามความคิดหใน
ของครูผูຌสอน
 ๑. ประมินผลการ฿ชຌบบฝຄกทักษะละครืไองมือประมิน
 ๒.  จัดทําอกสารบบฝຄกทักษะการอานการขียน ละครืไองมือ
ประมินฉบับสมบูรณ 
 ๓.  จัดสงอกสารบบฝຄก฿หຌรงรียนละครูผูຌสอน นําเป฿ชຌ
พฒันาการอานการขยีนภาษาเทยดยศกึษาขຌอมูลนกัรียน ออกบบ
การจัดกิจกรรมการรียนรูຌ฿หຌสอดคลຌองกับปญหาการอานการขียน
ของนักรียน
 ๔. การจัดกิจกรรม฿นตละบบฝຄก ครูตຌองอธิบายละสรຌางความขຌา฿จกับนักรียน พรຌอม฿ชຌ
บบฝຄกพัฒนาการอานการขียนของตละชัๅน หลังการรียน฿หຌประมินผล นักรียนมีความรูຌ 
ความขຌา฿จละผานกณฑ กรณีเมผานกณฑ ครูตຌองสอนซຌําหรือปรับกิจกรรมการรียนรูຌ฿หຌนักรียน
กิดการรียนรูຌจนผานกณฑ 
 ๕. การนิทศติดตาม฿นระดับขตพืๅนทีไการศึกษา ระดับรงรียน ชวยหลือผูຌกีไยวขຌอง 
พืไอ฿หຌนักรียนอานออกขียนเดຌ
 ํ์. รงรียนรายงานผลการ฿ชຌบบฝຄกพัฒนาทักษะการอานขียน฿หຌขตพืๅนทีไการศึกษาทราบ
ปนระยะ 

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. การพัฒนาบบฝຄกทักษะการอานการขียนภาษาเทย ของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎  ปนนวตักรรมทีไพฒันาขึๅน฿นกระบวนการบนัเด ๐ ขัๅนสูความสาํรใจ
การพัฒนาการอาน การขียน ผลจากการดํานินงาน ปรากฏวา ครูมคีวามตระหนัก฿นการพัฒนานักรียน 
ละนักรียนเดຌรับการพัฒนาทักษะการอานการขียน ละมีนวนຌมลดลง ดยปการศึกษา ๎๑๑๒
สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎ เดຌคัดกรองนักรียนดย฿ชຌขຌอสอบ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน มีนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏  
อานเมออกคงหลือพียง ํ์๑ คน คิดปนรຌอยละ ๏.์๔  ละนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒
อานเมออกคงหลือ ๏๒  คน รຌอยละ  ํ.์๔



 ๎. นักรียนระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ มีผลการทดสอบระดับชาติ NT (ดຌานภาษา) 
สูงกวาคาฉลีไยระดับประทศ ๐ ปติดตอกัน (ปการศึกษา ๎๑๑๏ - ๎๑๑๒)

ภาพสืไอ/นวัตกรรม

ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏

ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๐ - ๒ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๐ - ๒ีไ ๐ษาปท ๐ - ๒๐ - ๒



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

ภาพกิจกรรม



จຌาของผลงาน  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาภูกใต 
  นางสมพียร  ทียนทอง
  ทร.์๔ ํ๓ํ๕ ๑๐ํ๔
  อีมล : noopan.tt@hotmail.com

วัตถุประสงค
 พืไอ฿ชຌสอนซอมสริมนักรียนทีไมีผลการประมินตามกณฑทีไสํานักงานขตพืๅนทีไ
การศกึษากาํหนด ดยยกนกัรียนปน ๏ กลุม คอื กลุมอานเมออก กลุมปรับปรุง กลุมออน

กลุมปาหมาย
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒
 
ลักษณะ/รูปบบ
 ปนบบฝຄกทีไจดัทาํขึๅนพืไอ฿ชຌสอนนกัรียนกลุมอานเมออก กลุมปรบัปรุง กลุมออน  
จํานวน ๏ บบฝຄก เดຌก  
 ลม ํ บบฝຄกพัฒนาทักษะการอานละการขียน คําทีไประสมดຌวยสระดีไยว 
 ลม.๎.บบฝຄกพัฒนาทักษะการอานละการขียน คําทีไประสมดຌวยสระผสม
ละคําทีไสะกดตรงมาตรา  
 ลม.๏.บบฝຄกพฒันาทักษะการอานละการขียน คาํควบกลຌาํ อกัษรนาํ คาํทีไสะกด
เมตรงมาตรา ละคําทีไมีตัวการันต  

กระบวนการ/ขั้นตอน 
 บบฝຄกพัฒนาทักษะการอานการขียนกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาภูกใต มีวิธีการนําบบฝຄกพัฒนาการอานละการขียนเป฿ชຌ ดังนีๅ 
 ํ. ครูศึกษาบบฝຄกพัฒนาทักษะการอานการขียนกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย
 ๎. ครูตรยีมบบฝຄกพัฒนาทกัษะการอานการขยีนกลุมสาระการรยีนรูຌภาษาเทย฿หຌพยีงพอ
สําหรับนักรียน คนละ ๎ ชุด ฿ชຌสําหรับฝຄกทีไรงรียน ํ ชุด ทีไบຌาน ํ ชุด 
 ๏. ฿หຌนกัรียนทาํบบฝຄกพฒันาทกัษะการอานการขยีนกลุมสาระการรยีนรูຌภาษาเทยทลีะชดุ
ตามลําดับ ฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับศักยภาพของนักรียน 

๑๘. แบบฝกพัฒนาทักษะการอ�านการเขียน  กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย
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 ๐. ฿หຌนกัรียนทําบบฝຄกพัฒนาทักษะการอานการขียนกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย พิไมติม
ทีไบຌาน ดยขอความรวมมือกับผูຌปกครองดูลอา฿จ฿สนักรียน 
 ๑. ครูละผูຌปกครองรวมกันประมินการอานการขียนของนักรียน

ผลทีไไดຌรับ
 รงรียนเดຌนาํบบฝຄกพฒันาทักษะการอาน การขียนเป฿ชຌพฒันาการอานการขียนของนักรียน
ตามลําดับความยากงาย เดຌปรียบทียบจากคาฉลีไย฿นการประมินนักรียนตัๅงตป ๎๑๑๒ - ๎๑๑๓ 
นักรียนทีไอานเมออก ขียนเมเดຌลดลงอยางตอนืไองทุกป  

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



ภาพกิจกรรม



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ํ
  นางศิริพร สุวรรณศรี
  ทร. ์๔ ๒๎๏๓ ๔๑๐๐
  อีมล : siriporn.taee2497@gmail.com

วัตถุประสงค
 พืไอจัดกิจกรรมการรียนรูຌสําหรับนักรียนทีไอานเมออกขียนเมเดຌ  

กลุมปาหมาย
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๒ ละชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ํ - ๏

ลักษณะ/รูปบบ
 การสรຌางสืไอพืไอ฿หຌสถานศึกษานําเป฿ชຌปนนวทางการกຌปญหานักรียนอานเมออก
ขียนเมเดຌ ประกอบดຌวย
 ํ. คูมือการคัดกรองนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๎ ถึงชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏ 
 ๎. คูมือครูการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ พัฒนาทักษะพืๅนฐานการอานขียนภาษาเทย
(หຌองรียนบริบาล)
 ๏. ซีดีรอมการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ พัฒนาทักษะพืๅนฐานการอานขียนภาษาเทย 
๒ รืไอง เดຌก พยญัชนะเทย สระเทย การจกลูกสะกดคําทีไเมมตีวัสะกด การจกลูกสะกดคํา
ทีไมีตัวสะกด การอานละขียนคําทีไมีตัวการันต ละการจกลูกคําทีไมีวรรณยุกต  
 ๐. ซีดีรอมการสาธิตการสอน การจัดกิจกรรมการรียนรูຌพัฒนาทักษะพืๅนฐาน
การอานขียนภาษาเทย ๒ รืไอง 
 ๑. คูมือการพัฒนาทักษะการอานขียนภาษาเทย฿หຌอานคลองขียนคลอง 

๑๙. การจัดกิจกรรมการเรียนรู�พัฒนาทักษะพ้ืนฐานการอ�านเขียนภาษาไทย
 (ห�องเรียนบริบาล) 

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ดํานินงานตามครงการพัฒนาทักษะพืๅนฐาน การอานขียนภาษาเทย (หຌองรียนบริบาล) 
ผูຌบริหารดํานนิการตามขัๅนตอนการบริหารจัดการ ๔ ขัๅนตอน ขบัคลืไอนการดํานนิงานตามครงการฯ 
ละครูผูຌสอนดํานินการ฿น ๔ ขัๅนตอน ซึไงปนขัๅนจัดกิจกรรมการรียนการสอนกຌปญหาละพัฒนา
การอานขยีนของนักรียน ดังนีๅ



 ขัน้ทีไ ํ  รงรยีนคดักรองนกัรียนตละรืไองชัๅนทีไอานเมออกขยีนเมเดຌ นาํมารยีนทีไหຌองรยีน
บริบาล ครูคัดกรองขຌอมูลนักรียนปนรายบุคคล มีปญหาดຌานการอานขียนรืไอง฿ด พืไอ฿ชຌ฿นการวางผน
การจัดกิจกรรมการรียนรูຌ
 ขั้นทีไ ๎ วิคราะหหลักสูตรหຌองรียนบริบาล ออกบบการจัดการรียนรูຌพรຌอมคัดลือก
สืไอกิจกรรมจากอกสารคูมือครู การจัดกิจกรรมการรียนรูຌพัฒนาทักษะภาษาเทยขัๅนพืๅนฐาน จัดหา
สืไออุปกรณ ครืไองมือพัฒนาทักษะการรียนรูຌของนักรียน฿หຌสอดคลຌองกับขຌอมูลนักรียนตละคน
 ขั้นทีไ ๏ จัดกิจกรรมการรียนรูຌ ฿น ๒ รืไอง คือ พยัญชนะเทย สระเทย การจกลูกสะกดคํา
ทีไเมมตีวัสะกด การจกลูกสะกดคําทีไมตีวัสะกด การอานละขียนคําทีไมตีวัการันต ละการจกลูกคาํ
ทีไมวีรรณยกุต การจดักจิกรรมกาํหนดวลารยีนทัๅงหมด ํ ๎์ ชัไวมง การสอนครคูาํนึงถึงความตกตาง
ระหวางบุคคล ฿หຌนักรียนเดຌฝຄกปฏิบัติ ลงมือทํา ฝຄกฝนนຌนยຌํา ตามหลักสูตรคูมือครูการจัดกิจกรรม
การรียนรูຌพัฒนาทักษะภาษาเทยขัๅนพืๅนฐานหຌองรียนบริบาล              
 ขั้นทีไ ๐ จัดกิจกรรมการรียนการสอน นຌนการสอน฿หຌนักรียนมีทักษะ ดยรียนรูຌจากสืไอ
ทีไปนของจริง รูปภาพละสัญลักษณ ฿ชຌกิจกรรมปน พลง กม ปริศนาคําทาย นิทาน กิจกรรม
ตຌองหลากหลายพืไอ฿หຌนักรียนสน฿จอยากรียนรูຌภาษาเทย
 ขั้นทีไ ๕ ดํานินการวัดประมินผลนักรียนปนระยะมืไอจบนืๅอหาตละรืไอง พืไอปรับปรุง
พัฒนาทักษะการรียนรูຌภาษาเทยของนักรียนตละคน
 ขัน้ทีไ ๒ มืไอนักรียนมทีกัษะการรียนรูຌ฿นรืไองพยญัชนะเทย สระเทย ออกสียงละรูຌวธิกีารขียน
เดຌถกูตຌอง  มคีวามขຌา฿จครงสรຌางคาํ฿นภาษาเทยมีพยัญชนะ สระละวรรณยุกต นาํเปจกลูกสะกดคําเดຌ 
สดงวานักรียนรียนรูຌครบตามหลักสูตรหຌองรียนบริบาล
 ขั้นทีไ ๓ นักรียนทีไรียนรูຌครบหลักสูตร ลຌวรายงานผูຌอํานวยการรงรียนสงกลับชัๅนรียนดิม
ซึไงนักรียน฿นชัๅนนีๅจะจบหลักสูตรเมพรຌอมกัน ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับนักรียนมีความขຌา฿จมากนຌอย฿นทักษะ
ภาษาเทย

หองเรียนบริบาล
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 ขั้นทีไ ๔ ครูประจําชัๅนรับนักรียนจากหຌองบริบาลลຌวตຌองตอยอด ดยจัดทําปฏิทินการสอน
ซอมสริมพรຌอมนืๅอหาการสอน฿หຌผูຌบริหารรับทราบ ครูดํานินการสอนซอมสริม฿หຌอานออกขียนเดຌ
ตามวัยละพัฒนานักรียน฿หຌมีคุณภาพตามหลักสูตรกําหนด
 การออกบบจัดกิจกรรมการรียนรูຌตามคูมอืครู ครผููຌสอนตຌองเปตรียมการการสอน฿น ๒ รืไอง
พืไอจดักจิกรรมการรียนการสอนนักรียน ๒ ขัๅน คอื จดุประสงคการรียนรูຌ นวการจัดกจิกรรมการรียนรูຌ 
สืไอ/อุปกรณ นวการวัดละประมินผล ความรูຌพิไมติมสําหรับครู ละภาคผนวก ซึไงครูผูຌสอน
สามารถปรับหรือประยุกตตละขัๅน฿หຌหมาะสมสอดคลຌองกับนักรียนรายคน ดยฉพาะสืไอ/อุปกรณ 
ครูลือกสืไอจากผนซีดรีอม ซึไงมสีืไอปนพลง กม บบฝຄก฿บงาน ประมาณ ๏์์ รายการ หรือสรຌางสืไอ 
ปรับคําทีไ฿ชຌ฿บงาน บบฝຄกเดຌตามความตຌองการ ซึไงเดຌ฿หຌความรูຌพิไมติม฿นการออกบบการรียนรูຌ
สําหรับครูเวຌทุกรืไองทัๅง ๒ รืไอง ดังนีๅ 
 รืไองทีไ ํ พยัญชนะเทย ๎์ ชัไวมง
 รืไองทีไ ๎ สระเทย ๎์ ชัไวมง
 รืไองทีไ ๏ การจกลูกสะกดคําทีไมีตัวสะกด ๎์ ชัไวมง
 รืไองทีไ ๐ การจกลูกสะกดคําทีไเมมีตัวสะกด ๎์ ชัไวมง
 รืไองทีไ ๑ การอานละขียนคําทีไมีตัวสะกด ๎์ ชัไวมง
 รืไองทีไ ๒ การจกลูกคําทีไมีวรรณยุกต ๎์ ชัไวมง
 ตละรืไองมีองคประกอบ ดังนีๅ ํ) จุดประสงค ๎) นวการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ 
๏) สืไอ/อุปกรณ ๐) นวการวัดละประมินผล ๑) ความรูຌพิไมติม ๒) ภาคผนวก ๓) ขຌอสนอนะ 
ละ ๔) ผนการจัดการรียนรูຌ ํ๎์ ชัไวมง

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. ครูสามารถจัดกิจกรรมการรียนรูຌพัฒนาทักษะการอานขียนของนักรียน ดยจัดกิจกรรม
หลากหลาย ทัๅงดຌานทคนิค วิธีการ  สืไอ/อุปกรณ ลือกเดຌตามสภาพปญหาของนักรียน
 ๎..นักรียนรียนรูຌละฝຄกทักษะการอานขียนอยางมีความสุข ละบรรลุปาหมาย
ตามวัตถุประสงคอานออกขียนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
 ๏. ครูมีนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการรียนการสอนภาษาเทย ํ คร ูํ นวัตกรรม    



ภาพสืไอ/นวัตกรรม

สรຌางความคุຌนคยกับนักรียนพืไอรูຌจักดใกปนรายบุคคล

ภาพกิจกรรม



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

ออกบบการจัดกิจกรรมการรียนการสอนหนวยทีไ ๎  รืไอง สระเทยนารูຌจัก

ออกบบการจัดกิจกรรมการรียนการสอน หนวยทีไ ๏  รืไอง การจกลูกสะกดคํา
ทีไมีวรรณยุกตเมมีตัวสะกด

ออกบบการจัดกิจกรรมการรียนการสอนหนวยทีไ ํ รืไอง รูຌจักพยัญชนะเทย



ออกบบการจัดกิจกรรมการรียนการสอน หนวยทีไ ๐  รืไอง การอานละสะกดขียนคําทีไมีตัวสะกด

ออกบบการจัดกิจกรรมการรียนการสอน หนวยทีไ ๑ รืไอง การอานจกลูกคําทีไมีตัวสะกด

ออกบบการจัดกิจกรรมการรียนการสอน หนวยทีไ ๒ รืไอง การจกลูกคําทีไมีวรรณยุกตละตัวสะกด



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

ประมินผลความรูຌ ความสามารถทักษะการอานขียนภาษาเทย

สงนักรียนกลับคืนสูหຌองรียนดิม 

ประมินผลการอานการขียนตามกิจกรรมปนระยะ โ



จຌาของผลงาน นางกุญชชญา  ลิไมมณีธร  รงรียนบຌานกําพงพชร
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสงขลา ขต ๎
  ทร. ์๔ ๕๒๑๐ ์๑๕์
  อีมล : kunchaya8lin@gmail.com

วัตถุประสงค
 พืไอพัฒนาความสามารถ฿นการขียนสะกดคํา฿นมาตราตัวสะกด มกบ ของนักรียน
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๎

กลุมปาหมาย 
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๎

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนอกสารชุดฝຄก  พืไอกຌปญหาการอานขียนคําทีไมตีวัสะกดมกบ ประกอบดຌวย 
คูมือการ฿ชຌชุดฝຄก จํานวน ํ  ลม ละชุดฝຄกจํานวน ๏ ชุด จํานวน ๔  ลม รวม ๑๕  บบฝຄก
ทีไนาํคําพืๅนฐานมาตรามกบ มารวบรวมจัดทําปนบบฝຄก฿นรูปบบทีไหลากหลาย  ดยตละ
บบฝຄก ประกอบดຌวย คําพืๅนฐานมาตราม กบ ประมาณ ๑ - ํ์ คํา เดຌก ชุดฝຄกทีไ ํ  
คาํทีไสะกดตรงตามมาตรามกบ  จาํนวน  ๏  ลม ชดุฝຄกทีไ ๎   คาํทีไสะกดเมตรงตามมาตรามกบ 
จํานวน ๏ ลม ชุดฝຄกทีไ ๏  สนุกกับคํามาตรามกบ จํานวน ๎ ลม

๒๐. ชุดฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคําในมาตราตัวสะกด แม�กบ

กระบวนการ/ขั้นตอน
 การจดักิจกรรมการรยีนรูຌดย฿ชຌชดุฝຄกสรมิทกัษะการขยีนสะกดคาํ฿นมาตราตวัสะกดมกบ 
ประกอบดຌวย ๑ ขัๅนตอน คือ 
 ขัๅนทีไ ํ รูຌคาํ ดยครนูาํบตัรคาํ หรอืกม หรือพลงมาจัดกิจกรรมกับนกัรยีน ริไมจากการอาน
การลน ละกิจกรรมอืไน โ พืไอสรຌางความสน฿จ฿หຌกับนักรียน 
 ขัๅนทีไ ๎ จําความหมาย ครูบงกลุมนักรียนลนกมจับคูหาความหมาย ละฝຄกอานคํา
ละความหมาย
 ขัๅนทีไ ๏ ตมิตใมประยค จากขัๅนทีไ ๎  นกัรยีนนาํคํามารยีงปนขຌอความ  ละวิคราะหขຌอความ
฿หຌเดຌความหมาย



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 ขัๅนทีไ ๐ จากคําสูประยค จากคําทีไนํามารียงปนขຌอความ ฿หຌนักรียนนําขຌอความหลานัๅน
มาตงปนประยค ประยคบอกลา ประยคปฏิสธ ละประยคคําถาม ดยครู฿หຌความรูຌ฿นหลัก
การตงประยคหลานัๅน
 ขัๅนทีไ ๑ ขยีนรืไองตามจินตนาการ จากขัๅนทีไ ๐ นาํประยคหลากหลายมารียบรียงปนรืไองราว
ดยครูกําหนดขียนเดຌตามจินตนาการ

ผลทีไไดຌรับ
 นักรียนขียนสะกดคํา฿นมาตราตัวสะกดมกบ เดຌถูกตຌองมากขึๅน

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



จຌาของผลงาน นายประสพ  กຌวหอม  รงรียนพระจันทรศรีสุข  
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ขต ๏ 
  ทร. ์๔ ๕๒๎๔ ๒๑๕ํ

วัตถุประสงค
 พืไอกຌเขปญหาการอานเมออกขียนเมเดຌ

กลุมปาหมาย  
นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๎

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนชุดบบฝຄก ประกอบดຌวย บบฝຄก จํานวน ๔ ลม เดຌก  
 ํ. มาตราตัวสะกด ม กง
 ๎. มาตราตัวสะกด ม กม
 ๏. มาตราตัวสะกด ม กย
 ๐. มาตราตัวสะกด ม กอว
 ๑. มาตราตัวสะกด ม กก
 ๒. มาตราตัวสะกด ม กด
 ๓. มาตราตัวสะกด ม กน
 ๔. มาตราตัวสะกด ม กบ

๒๑. แบบฝกทักษะการอ�านและเขียน เร่ือง มาตราตัวสะกด กลุ�มสาระการเรียนรู�
 ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. ครูวิคราะหตัวชีๅวัดละบัญชีคําพืๅนฐานทีไกีไยวขຌองกับมาตราตัวสะกด฿นมาตรา มกง
มกม  มกย  มกอว  มกก  มกด  มกน  มกบ  ฿นระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ  ๎
 ๎. ครศูกึษาละกาํหนดรปูบบพรຌอมสรຌางบบฝຄกมาตราตวัสะกด  จาํนวน ๔ ลม  ซึไงตละลม
ประกอบดຌวย  ฿บความรูຌ  บบทดสอบกอนละหลังรียน
 ๏. ครูออกบบการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ ละกําหนดปฏิทินการจัดการรียนการสอนปน
รายชัไวมง
 ๐. ครูจัดกิจกรรมการรียนรูຌ ดย฿ชຌบบฝຄกทักษะการอานละการขียน ตามขัๅนตอนดังนีๅ



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

  ๐.ํ ทดสอบกอนรียน
  ๐.๎ นําขຌาสูบทรียนดຌวยพลงมาตราตัวสะกด ปริศนาคําทายมาตราตัวสะกด
  ๐.๏ นักรียนศึกษาละทํากิจกรรม฿นบบฝຄก ดยมีครูนะนํา ชวยหลือพิไมติม
  ๐.๐ สรุปบทรียน
  ๐.๑ ทดสอบหลังรียน ประมินผลละจຌงผลการรียนรูຌ
 ๑. ครูประมวลผลการรยีนรูຌของนกัรยีน  ลຌวสรปุผลพืไอปนนวทางการพฒันา฿หຌอานออก
ขียนเดຌตอเป

ผลทีไไดຌรับ
 นักรียนทีไมีปญหาดຌานการอานการขียนลดลง

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



จຌาของผลงาน นางพลิน  สุขรัตน ครูชํานาญการพิศษ  รงรียนบຌานมกวัก  
  สังกัดสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลําปาง ขต ํ

วัตถุประสงค
  ํ. พืไอกຌปญหาดຌานการอาน การขียนภาษาเทยของนักรียนชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ๎ - ๒ ทีไมีปญหาดຌานการอานละการขียน
    ๎. พืไอสรຌางปนสืไอตຌนบบสําหรับ฿หຌครูนําเป฿ชຌกຌปญหาดຌานการอานการขียน
ของนักรียน

กลุมปาหมาย
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๎ - ๒
 
ลักษณะ/รูปบบ
 ปนหนังสือลมลใกจัดทําปนรูปกลีบดอกเมຌละบบสามมิติ พืไอสงสริมการอาน
ละกຌเขปญหาการอานการขียนภาษาเทย  ระดับประถมศึกษาปทีไ ๎ - ๒   

๒๒. หนังสือส�งเสริมการอ�านแบบสามมิติ สําหรับนักเรียนท่ีมีป�ญหาด�านการอ�าน 

 การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ - ๖ โรงเรียนบ�านแม�กวัก 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

กระบวนการ/ขั้นตอน 
 ํ. สํารวจนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๎ - ๒ ปนรายบุคคล พืไอจัดกลุมนักรียนทีไมีปญหา
ดຌานการอาน ละการขียน ดย฿ชຌบบประมินการอานละการขียน 
 ๎. ประชมุคณะครูพืไอหานวทาง฿นการกຌปญหา วิคราะหนืๅอหาละคาํทีไมปีญหา฿นการอาน
ละการขียนมากทีไสุด 
 ๏. ดํานินการจัดทําสืไอ/นวัตกรรมพืไอ฿ชຌกຌปญหา ดยการสรຌางหนังสือสงสริมการอาน
บบสามมิต ิจํานวน ํ๒ ลม เดຌก คําพຌองสียง คําพຌองรูป คําอักษรนํา คําเวพจน มาตราตัวสะกด 
๕ ม กลุมตัวอักษร คําสุภาพ คําราชาศัพท ปนตຌน 
 ๐. จดัทาํบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ่ิดຌานการอานการขยีน จาํนวน ๎ ์ ขຌอ พืไอหาความกຌาวหนຌา 
ดຌานการอาน การขียนของนักรียนทีไมีปญหาดຌานการอาน - การขียน

๒๒
 

 



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 ๑. นําหนังสือสงสริมการอานบบสามมิติเป฿ชຌฝຄกอาน฿หຌกับนักรียน฿นชวงวลา 
ํ๑.์์ - ํ ๒.์์ น. ของทกุวนั ดย฿ชຌกจิกรรมพีไสอนนຌอง  พืไอนชวยพืไอน ขຌามามสีวนรวม฿นการชวยฝຄก
อานขียน
 ๒. นาํคําจากหนังสือสงสริมการอานบบสามมิตมิา฿หຌนกัรียนฝຄกขียน ริไมจากงายเปหายาก
ดย฿ชຌกิจกรรมพีไสอนนຌองพืไอนชวยพืไอน
 ๓. ตรวจสอบปญหาดຌานการอานการขียนของนักรียนอีกครัๅงดຌวยการประมินคําทีไนักรียน
ยังมีปญหา ลຌวดํานินการสรຌางสืไอขึๅนมาฝຄก฿หຌนักรียนตอเป 
 ๔. ทดสอบหลังรียนจากบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ่ดຌานการอานการขียน จํานวน ๎์ ขຌอ
ลຌวนํามาปรียบทียบความกຌาวหนຌาดຌานการอานการขียนของนักรียน

ผลทีไไดຌรับ
 ผลทีไกิดกับผูຌรียน
 ํ. นักรียนสามารถอานเดຌ อานคลอง ขียนเดຌ ขียนคลองทุกคน
 ๎. ผลสัมฤทธิ่ทางการรียนสูงกวาระดับประทศทุกกลุมสาระการรียนรูຌ
 ๏. นักรียนมีความสน฿จ฿นการอานมากขึๅน
 ๐. นักรียนมีความสามารถสรຌางสืไอเดຌดຌวยตนอง 
 ผลทีไกิดกับรงรียนละชุมชน
 ํ. รงรียนมผีลสัมฤทธิ่ทางการรียนระดับชาติสูงทุกกลุมสาระการรียนรูຌ 
 ๎. รงรียนมีชืไอสียง฿นดຌานการจัดการศึกษา
 ๏. ชุมชนมีความศรัทธาละมีสัมพันธภาพทีไดีตอรงรียน 



จຌาของผลงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ขต ํ
  นายพร  จันทรทอง
  ทร. ์๔ ์๓์๒ ๎๑๐๒
 
วัตถุประสงค
 พืไอพัฒนาการขียนรืไองตามจินตนาการกับนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏

กลุมปาหมาย 
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏

ลักษณะ/รูปบบ
 บบฝຄกทักษะการขียนรืไองตามจินตนาการ ประกอบดຌวย บบฝຄกทักษะ เดຌก 
การขียนคํา การขียนประยค การขียนขຌอความจากภาพ ขียนรืไองจากคํา 
ละการขียนรืไองตามจินตนาการ ซึไง฿ชຌพัฒนาทักษะการขียนรืไอง ฿นบบฝຄกตละรืไอง
จะมีบบทดสอบทຌายลม พืไอวัดละประมินผลนักรียน

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. ขั้นวางผน
 ํ) ศึกษาขຌอมูลดຌานการขียนของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ 
 ๎) ศึกษากรอบสาระของหลักสูตร 
 ๏) ตงตัๅงคณะกรรมการพืไอศกึษา อกสาร องคความรูຌ
 ๐) พิจารณาคัดลือกรืไองทีไนาสน฿จ
 ๑) กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานละงบประมาณ

 ๎. ขั้นปฏิบัติการ 
 ํ) จัดการความรูຌกีไยวกับกรอบนวทางการจัดทําอกสาร
 ๎) มอบหมายคณะทํางานการศึกษาคຌนควຌาความรูຌ 
 ๏) จัดทําตຌนฉบับ จํานวน ๓ รืไอง ประกอบดຌวย การขียนคํา การขียนประยค 
การขียนขຌอความจากภาพ การขียนขຌอความจากคํา การขียนรืไองจากภาพ การขียนรืไองจากคํา 
ละการขียนรืไองตามจินตนาการ 

๒๓. คู�มือการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ

ทีไ ๏ 



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 ๐) พิจารณาตรวจสอบตຌนฉบับ
 ๑) นาํตຌนฉบับเปทดลอง฿ชຌกบันักรียน
฿นรงรยีน ดยครูจดักจิกรรมการรยีนรูຌตามขัๅนตอน
ดังนีๅ
  ๑.ํ ทดสอบกอนรียน
  ๑.๎  นําขຌาสูบทรียนดຌวยพลง
กม พืไอกระตุຌนการรียนรูຌของนักรียน
  ๑.๏ นักรียนศึกษานืๅอหาละ
ทํากิจกรรม฿นบบฝຄก ดยมีครูนะนําชวยหลือ
พิไมติม 
  ๑.๐ สรุปบทรียน
   ๑.๑  ทดสอบหลงัรยีน ประมนิผล
ละจຌงผลการรียนรูຌ

 ๏. ขั้นตรวจสอบ นิทศติดตามผลการ฿ชຌ
 ํ) คณะทํางาน ตรวจสอบสะทຌอนผลการ฿ชຌสืไอทีไจัดทําขึๅน พรຌอมประมินผลการพัฒนา
ทักษะการขียนของนักรียน
 ๎) วิคราะหการนําสืไอเปทดลอง฿ชຌสอนพืไอนํามาพัฒนาปรับปรุง
 ๎) จัดพิมพพืไอมอบ฿หຌรงรียน฿ชຌปนสืไอบบฝຄกการขียนรืไองตามจินตนาการนักรียน
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏

 ๐. ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
 ํ) ศึกษาผลการรียน วิคราะหผลการรียนของผูຌรียน
 ๎) ปรับปรุงสืไอนวัตกรรม
 ๏) จัดพิมพฉบับสมบูรณ มอบ฿หຌรงรียน

ผลทีไไดຌรับ
 รงรียน ละครูผูຌสอน มีบบฝຄกการขียนรืไอง
ตามจินตนาการ฿ชຌ฿นการพัฒนานักรียน ละนักรียน
สามารถขียนรืไองเดຌดีขึๅน



จຌาของผลงาน  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอยุธยา  ขต ๎
  นางชนิดา  ยินดีขต
  ทร. ์๔ ๑ํ๐๔ ํ๕๑๏
  อีมล : pannyin23@gmail.com

วัตถุประสงค  
 พืไอพัฒนานักรียนทีไมีปญหา฿นการอานภาษาเทยตํากวากณฑ฿นสังกัดสํานักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอยุธยา  ขต ๎

กลุมปาหมาย
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏

ลักษณะ/รูปบบ 
 ขตพืๅนทีไเดຌสรຌางชุดฝຄกอาน จํานวน ๕ ลม เดຌก ํ) พยัญชนะเทย ๎) สระลม 
๏) ประสมคําละจกลูก ๐) วรรณยุกต ๑) มาตราตัวสะกด ๒) คําควบกลຌํา ๓) อักษรนํา 
๔) ตัวการันต ละ ๕) รร (ร หัน) ละสรຌางชุดสริมการอาน จํานวน ํ์ ลม เดຌก 
ํ) คณุตา฿จอาร ี๎ ) ธรรมชาตสิวยดຌวยมอืรา ๏) ลงินຌอยจอมซน ๐) สนกุกบักลอนคาํควบกลຌาํ 
ลม ํ  ๑) สนุกกับกลอนคําควบกลຌาํ ลม ๎   ๒)  หนง หนึไง ทีไยวอยธุยา  ๓)  นทิานตวัการันต  
๔) ทีไยวมืองกรุง ๕) อาขยาน ํ์) บัญชีคําพืๅนฐาน ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ํ - ๏  จัดทํา
บบทดสอบวัดผลสมัฤทธิก่ารอานกอนรยีน ระหวางรยีน ละหลังรยีน  พรຌอมบบประมิน
ความพึงพอ฿จของครูผูຌสอน

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. วิคราะหปญหาทางการอาน การขยีนภาษาเทยของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ ทีไอาน 
ขยีนตํากวากณฑ
 ๎. ประชมุคณะทาํงาน กาํหนดนวทางการกຌปญหาการอานการขยีนของนกัรียนชัๅนประถม
ศึกษาปทีไ ๏ จัดทําครงการพัฒนาคุณภาพการอานการขียนภาษาเทย
 ๏. สรຌางสืไอชุดพัฒนาการสอนอานขียนภาษาเทยจํานวน ๕ ลม ประกอบดຌวย พยัญชนะเทย 
สระ ประสมคําละจกลูก วรรณยุกต มาตราตัวสะกด  คําควบกลຌํา อักษรนํา ตัวการันต  รร  (ร หัน)

๒๔. ชดุพฒันาการสอนอ�านเขยีนภาษาไทย โครงการพัฒนาคณุภาพการอ�าน 

 การเขียนภาษาไทย



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

 ๐. นาํสืไอชดุพฒันาการสอนอานขียนภาษาเทยเป฿หຌรงรียนทีไปนกลุมปาหมายทีไมนีกัรยีน
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ อานขียนตํากวากณฑเป฿ชຌ พืไอประมินพัฒนาการกຌาวหนຌาของนักรียน
กอนรียน ระหวางรียน หลังรียน ซึไงสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาปนผูຌสรຌางครืไองมือบบทดสอบ
 ๑. ระหวางการ฿ชຌสืไอเดຌมีทีมนิทศจากสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาเปนิทศดຌานการบริหาร
จัดการ฿นรงรียน  ละนิทศการสอนของครูผูຌสอน พรຌอมประมินความพึงพอ฿จของครูผูຌสอน
 ๒. รวบรวมขຌอมลูจากบบทดสอบนกัรยีนละบบประมนิครผููຌสอน ประมวลผล พืไอ฿ชຌปน
ขຌอมูลการวางผนพัฒนาตอเป

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏ ปการศึกษา ๎๑๑๓ อานละขียนภาษาเทยเดຌถูกตຌอง 
สงผล฿หຌจาํนวนนักรียนทีไอานละขียนตาํกวากณฑลดลง  นกัรียนทีไมีดใกอานเมออกลดลง รຌอยละ ๏.ํ๒ 
 ๎. สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ขต ๎ มีงานวิจัยปนขຌอมูล
฿นการพฒันาละ฿ชຌวางผนตอยอดพฒันาคณุภาพการขยีนภาษาเทย฿นระดบัขตพืๅนทีไการศกึษตอเป
 ๏. ครูผูຌสอน มีความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌชุดพัฒนาการสอนอานภาษาเทย฿นระดับมากทีไสุด
 ๐. ผูຌบริหารรงรียน฿หຌความรวมมือ฿นการนิทศ ติดตามการกຌเขปญหาการอาน
 ๑. ครูมีงานวิจัย฿นชัๅนรียน ดยนักรียนมีพัฒนาการอานละมีความสน฿จรียนรูຌทีไริไมตຌน
จากงายเปยาก 

ภาพสืไอ/นวัตกรรม





ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน นางทองสุข  ฿สจม รงรียนบຌานคกบ ุ(บอนประชารัฐบํารุง)
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ขต ๏ 
  ทร. ์๔ ๐๔๎๔ ๎๎๏ํ

วัตถุประสงค
 ํ. ปนครืไองมือพัฒนาผูຌรียน฿หຌอานรูຌรืไองละสืไอสารเดຌ 
 ๎. สงสริมนักรียน฿หຌมีคุณธรรม จริยธรรม ละคานิยมทีไพึงประสงค

กลุมปาหมาย 
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนหนงัสืออานพิไมตมิ มีนืๅอหาประกอบภาพ จาํนวน ๕ ลม ดงันีๅ ครอบครวันຌองปง
นຌอมนําพอพียง คนดีซืไอสัตย ครงครัดวินัย สุภาพงามมารยาท สะอาดปลอดภัย รวม฿จ
สามัคคี มีนຌํา฿จเมอับจน ละกตัญຐูคือคนดี

๒๕. หนังสืออ�านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมพ้ืนฐาน ๑๒ ประการ
   กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. ครูคัดลือกนักรียนทีไมีปญหาการอาน ชน อานจับ฿จความเมเดຌ อานชຌา หรือนักรียนทีไมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค เมปนทีไนาพอ฿จ จํานวน ๕ คน 
 ๎. ฿หຌนกัรียนทัๅง ๕ คน อานหนังสอือานพิไมติมคนละ ํ  ลม ดยกอนอาน฿หຌทาํบบทดสอบ
กอนรียน
 ๏. มืไออานหนังสืออานพิไมติมจบลม฿หຌทํากิจกรรมทຌายลม ขียนตอบตามความขຌา฿จ 
ละทําบบทดสอบหลังรียนลมทีไอาน
 ๐. นักรียนอานลมอืไน โ ตอ ทํากิจกรรมหมือนขຌอ ๏ จนครบทัๅง ๕ ลม 
 ๑. ครูตรวจสอบดูพัฒนาการดຌานการอาน ความขຌา฿จการอานละนิสัยการอาน จากการทํา
กิจกรรมทัๅง ๕ ลม หากยังเมนาพึงพอ฿จ฿หຌทําการซอมสริมนักรียนคนนัๅน โ 
 



ผลทีไไดຌรับ
 นักรียนทีไมีปญหาดຌานการอานการขียนลดลงละรักการอานมากขึๅน  

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

จຌาของผลงาน   นางประยงค  ประดับสุข  ครูชํานาญการพิศษ  รงรียนบຌานทนมีย
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ขต ํ

วัตถุประสงค
 พืไอฝຄกสริมทักษะการอานการขียนคําทีไมีอักษรควบกลຌํา

กลุมปาหมาย 
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๐

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนหนังสือสงสริมการอานกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๐ 
รืไอง “ดใกด”ี ขียนปนบทรຌอยกรอง “กาพยยาน ีํํ” มีภาพประกอบ นຌนพัฒนาทักษะ
ดຌานการอานการขียนคําทีไมีอักษรควบกลຌํา สอดทรกคุณธรรม ละวิถีชีวิตตามปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียง  สวนทຌายของตละลมมีกิจกรรมทຌายลม ประกอบดຌวย กิจกรรม
ตอบคําถาม หาความหมายของคํา ละสรุปรืไองจากการอาน ละมีบบฝຄกทักษะประกอบ 
ํ๎ กิจกรรม มีจํานวน ํ์ รืไอง  ดังนีๅ  
ํ. การนับถือศาสนา   ๎. การมีสัจจะ    ๏. การชืไอฟงพอม ครูอาจารย         
๐. การมีวาจาสุภาพ  ๑. ความกตัญຐู   ๒. การรักการทํางาน 
๓. การศึกษา   ๔. ความประหยัด  ๕. การมีนຌํา฿จนักกีฬา 
ํ์. การรักษาสมบัติชาติ

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. ครูพานักรียนอานหนังสือสงสริมการอาน “ดใกดี” ทีละลม สนทนาถามตอบจากรืไอง 
ละทํากิจกรรมหลังการอานพืไอสรຌางความขຌา฿จรืไอง 
 ๎. ฿หຌนกัรียนรียนรูຌหลกักณฑการอานการขียนคํา ทีไมอีกัษรควบกลຌาํ ร ล ว  ละอักษรควบ
เมทຌ ฿นบบฝຄกสรมิทกัษะการอานการขยีนคาํทีไมอีกัษรควบกลຌาํ นกัรยีนคຌนหาคาํทีไมอีกัษรควบกลຌาํ 
ร ล ว  ละอักษรควบเมทຌ  ดยบบฝຄกสริมทักษะลมทีไ ํ - ๏ ปนบบฝຄกทีไรียนรูຌกีไยวกับอักษร
ควบกลຌําทຌ  ร ล ว  บงสอนควบกับหนังสือสงสริมการอาน ๏ ครัๅง ครัๅงละ ๏ ลม หนังสือดใกดี 
ลมทีไ ํ์ จะกีไยวกับอักษรควบกลຌําเมทຌ  
 ๏. ทํากิจกรรมทຌายลม ๏ กิจกรรม คือ ตอบคําถาม  หาความหมายของคํา ละสรุปรืไอง
จากการอาน

๒๖. หนังสือส�งเสริมการอ�าน “เด็กดี”



 ๐. ทาํบบฝຄกสรมิทักษะซึไงมกีจิกรรมการอาน  การขยีน  การตงประยค  การขยีนคํา฿หม  
การหาความหมายของคํา การตงรืไองจากคําควบกลຌํา ปนตຌน

ผลทีไไดຌรับ
 นักรียนมีความรูຌความขຌา฿จละอานขียนคําควบกลຌําถูกตຌอง ชัดจน

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

ภาพกิจกรรม

คลิกชมเดຌทีไ  https://m.youtube.com/watch?v=7nIROJmKWn0       



จຌาของผลงาน สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพังงา 
  นางสาวอุเรพร พานิชกุล
  ทร.์๔ ํ๔๕๐ ํ๏๕๑
  อีมล : yingthai06@hotmail.com

วัตถุประสงค
 พืไอยกระดับผลสัมฤทธ่ิทางการรียนของนักรียน฿หຌสูงขึๅน ละลดปริมาณจํานวน
นักรียนทีไอานเมคลอง ละขียนเมคลอง฿หຌลดลง รวมทัๅงชวยลดภาระงานของครูผูຌสอน
ภาษาเทย฿นรืไองของการพัฒนาสืไอการรยีนการสอน

กลุมปาหมาย  
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๐ - ๒  

ลักษณะ/รูปบบ
          ครืไองมือตรวจสอบพืไอพิไมประสิทธิภาพ การอานคลองละการขียนคลอง 
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๐, ๑ ละ ๒  มี ๏ ลม คือ  ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๐, ๑ ละ ๒  
      ํ. สําหรับครูผูຌสอนภาษาเทยตามระดับชัๅน คือ ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๐, ๑ ละ ๒
 ๎. สําหรับนักรียนปนรายบุคคล ฿ชຌปนหนังสือสริม/ประกอบ การฝຄกทักษะ 
ทางดຌานภาษา

กระบวนการ/ขั้นตอน 
 ํ. นาํครืไองมือตรวจสอบนีๅ฿ชຌกบันกัรียนทีไตรงกบัชัๅน คอื ชัๅนประถมศกึษาปทีไ ๐ ม ี๎ ๐ กจิกรรม
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๑ มี ๎๐ กิจกรรม ละชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ มี ๎๐ กิจกรรม
 ๎. ฿หຌนักรียนทํากิจกรรม฿นลมทีละกิจกรรม จนถึงกิจกรรมสุดทຌาย ครูตรวจสอบคุณภาพ
นักรียน จากกณฑทຌายกิจกรรมนัๅน โ สรุปปน อานคลอง อานเดຌ ปรับปรุง นักรียนทีไตຌองปรับปรุง 
ครู฿หຌนักรียนทํากิจกรรมนัๅนอีกครัๅงหนึไง
  ๏. ครูสรุปคุณภาพนักรียนรายบุคคล ละประมินผล

๒๗. เคร่ืองมือตรวจสอบเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการอ�านคล�อง 

 และการเขียนคล�อง ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔, ๕ และ ๖



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

ชืไอ-สกุล นักรียน
กิจกรรมทีไ ํ กิจกรรมทีไ ๎ กิจกรรมทีไ ๏ ฯลฯ
คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ

ํ.

๎.

ฯลฯ

ผลทีไไดຌรับ
 ํ. สามารถกຌปญหานักรียนอานเมออก อานเมคลอง ละขียนเมเดຌ
 ๎. ผูຌรียนกิดนิสัยรักการอานพิไมขึๅน
 ๏. พิไมสมรรถนะการอาน คิดวิคราะห การสืไอความของผูຌรียน
 ๐. ผูຌรยีนมคีวามคดิหในตอการ฿ชຌสืไอ ชน ชอบมีสสีนัสวยงาม นาสน฿จ รืไองราวสนกุ ชวนอาน 
อานลຌวขຌา฿จงาย มีภาพประกอบสวยงาม สริมความรูຌจากบทรียนเดຌ ทํา฿หຌขຌา฿จนืๅอหามากขึๅน 
ละสามารถ฿ชຌทบทวนบทรียน  

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



จຌาของผลงาน นางสําราญ  กຌวประสริฐ  รงรียนบຌานทับ฿ตຌ  
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ ขต ๎

วัตถุประสงค
 ํ. พืไอสรຌางบบฝຄกการอานละขียนคําทีไมตีวัการันต฿นคําพืๅนฐาน ชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ๑
 ๎. พืไอกຌปญหานักรียนทีไอานละขียนคําทีไมีตัวการันต฿นคําพืๅนฐาน ชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ๑ เดຌถูกตຌอง

กลุมปาหมาย  
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ  ๑

ลักษณะ/รูปบบ
 ปนบบฝຄกการอานละการขียนคําพืๅนฐานทีไมีตัวการันต ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๑  
ประกอบดຌวย บบทดสอบกอน - หลังรียน ฉลยบบทดสอบกอน - หลังรียน ฿บความรูຌ 
คํานะนํา การ฿ชຌบบฝຄกอาน จัดปนชุด จํานวน ํ๎ ชุด  ดังนีๅ
 ชุดทีไ ํ ขียนตัวการันตของคํา฿ตຌภาพ
 ชุดทีไ ๎ นําตัวการันตติมลง฿นชองวางของคํา
 ชุดทีไ ๏ ขียนครืไองหมาย  หรือ X หนຌาคําทีไถูกหรือผิด
 ชุดทีไ ๐ กຌเขขຌอทีไผิด฿หຌถูกตຌอง
 ชุดทีไ ๑ ขียนคําอานจากคําทีไมีตัวการันต
 ชุดทีไ ๒ ขียนคําศัพทจากคําอานละฝຄกอาน
 ชุดทีไ ๓ นําคําอักษรทางขวามือมา฿ส฿นชองวางหนຌาขຌอความทางซຌายมือ
฿หຌมีความหมายสัมพันธกัน
 ชุดทีไ ๔ ติมตวัการันตลง฿นชองวาง฿หຌถูกตຌองตามความหมายของคํา฿นประยค
 ชุดทีไ ๕ ขียนคําศัพททีไมีตัวการันตจากคําอาน
 ชุดทีไ ํ์  ลือกคําทีไมีตัวการันตทีไกําหนด฿หຌ ติมลง฿นชองวางของบทรຌอยกรอง
 ชุดทีไ ํํ  ฿ชຌคําทีไมีตัวการันตตงประยค
 ชุดทีไ ํ๎  ลือกคําทีไมีตัวการันตทีไกําหนด฿หຌ ํ์ คํา ตงรืไองประกอบภาพ

๒๘. แบบฝกการอ�านและการเขียนคําที่มีตัวการันต�



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

กระบวนการ/ขั้นตอน
 ํ. ทดสอบความรูຌกอนทําบบฝຄกการอานละการขียนคําพืๅนฐานทีไมีตัวการันต
 ๎. นักรียนตละคนทําบบฝຄกตัๅงตชุดทีไ ํ - ํ๎ ทํากิจกรรมทຌายบบฝຄก
 ๏. ทดสอบความรูຌหลังการทําบบฝຄกการอานละการขียนคําพืๅนฐานทีไมีตัวการันต
 ๐. ซอมสริมนักรียนทีไมีคาพัฒนาเมนาพึงพอ฿จ ดຌวยวิธีทีไหลากหลายหรือทําบบฝຄกซຌํา

ผลทีไไดຌรับ
 นกัรียนมคีวามสามารถดຌานการอานละขียนคําพืๅนฐานทีไมตีวัการันต ชัๅนประถมศึกษาปทีไ  ๑ 
สูงขึๅนรຌอยละ ๎๑

ภาพสืไอ/นวัตกรรม



จຌาของผลงาน   นางจําริญสุข  ขาวงาม  ครูชํานาญการพิศษ  รงรียนบຌานชางปດ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ขต ํ

วัตถุประสงค
 ํ. พืไอ฿หຌนักรียนอานจับ฿จความสําคัญของรืไองเดຌ
 ๎. มีนิสัยรักการอาน

กลุมปาหมาย 
 นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ 

ลักษณะ/รูปบบ 
 ปนบบฝຄกทกัษะสงสรมิการอานจบั฿จความสาํคญั  กลุมสาระการรยีนรูຌภาษาเทย
ระดบัชัๅนประถมศกึษาปทีไ ๒ ปนนืๅอรืไองทีไนาํมาจากนทิาน สารคด ีละบทความทีไนาสน฿จ
จากสิไงพิมพตาง โ ลຌวนํามาประยุกต฿หຌหมาะกับวัยของผูຌรียนดຌวยการปรับตัวอักษร 
ละมีรูปภาพ฿หຌนาสน฿จ นาอาน มีจํานวน ๔ รืไอง คือ ํ) กระตายปຆา ๎) หมูปຆา 
๏) ลอดชองสิงคปร  ๐) ตะลิงปลิง  ๑) หานกับนกกระรียน ๒) ลูกชิๅนคะ ๓)  อยาขຌา฿จ
ฉันผิด“ขนมจีน” ละ ๔) สຌม ซึไงทຌายรืไองจะมี฿บงาน฿หຌนักรียนทํากิจกรรม

๒๙. อ�านเล�นๆ ก็เป�นเรื่อง 

กระบวนการ/ขั้นตอน
    ครูจัดกิจกรรม฿หຌนักรียนอานตามขัๅนตอนดังนีๅ
 ขัๅนทีไ ํ อานนืๅอรืไอง (ครูกระตุຌนนักรียน฿หຌสน฿จรืไอง พานักรียนอานรืไอง ละนักรียน
อานอง)
 ขัๅนทีไ ๎ ระดมความคิด (คร฿ูชຌคําถามนํา นຌนคําถาม ๏ ระดับ ตามนวการประมินนักรียน
นานาชาต ิPISA) 
 ขัๅนทีไ ๏ ตัๅงคําถามละหาคําตอบ (นักรียนฝຄกตัๅงคําถามละตอบคําถาม)
 ขัๅนทีไ ๐ หา฿จความสําคัญของรืไอง (ครู฿หຌนักรียนหา฿จความสําคัญของรืไองทีละยอหนຌา
฿ชຌปากกานຌนคําหรือวงกลมหรือขีดสຌน฿ตຌ) 
 ขัๅนทีไ ๑ ขียนสรุป฿จความสําคัญ (ดย฿ชຌ ผนทีไความคิด (Mind Mapping) ลง฿น
กระดาษปรูຍฟ)
 ขัๅนทีไ ๒ ประมินผล (นาํสนอหนຌาชัๅนรียน สนอนะ ฿หຌคะนน นาํผลงานติดเวຌทีไปายนิทศ) 



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ
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ภาคผนวก 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเรงรัดพัฒนา
อานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง และส่ือสารได   



คําสัไงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ทีไ ํ๒ํ๐/๎๑๑๓

รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมการรงรัดพัฒนาอานออกขียนเดຌ อานคลองขียนคลอง ละสืไอสารเดຌ   
.................................

  ดຌวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน มีนยบาย฿นการมุงนຌนพัฒนา
คณุภาพการศกึษา ดยนຌน฿หຌผูຌรียนสามารถอาน ขยีน ละมทีกัษะการสืไอสาร พืไอปนฐาน฿นการพฒันา
กระบวนการรียนรูຌอืไน โ     ฿หຌกิดประสิทธภิาพ ฿นการนีๅ พืไอ฿หຌการดํานนิงานพัฒนาการอานออกขียนเดຌ
อานคลองขียนคลอง ละสืไอสารเดຌ ปนเปตามวัตถุประสงคดังกลาว จึงตงตัๅงคณะกรรมการ ดังนีๅ

คณะกรรมการทีไปรึกษา
 ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน        
 รองลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (นางรัตนา ศรีหรัญ)             
 นายวินัย รอดจาย  ขຌาราชการบํานาญ     
 นางสาวจินตนา  ฿บกาซยูี  ขຌาราชการบํานาญ
 นางพรพิเล  ลิศวิชา  ขຌาราชการบํานาญ
 

คณะกรรมการดํานินงาน
นางสาววีณา อัครธรรม ขຌาราชการบํานาญ ประธานกรรมการ
ผูຌอํานวยการสํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา รองประธานกรรมการ
นางสุกัญญา งามบรรจง ผูຌชีไยวชาญดຌานการพัฒนาสืไอละการรียนรูຌ รองประธานกรรมการ
นางสาวสรຌอยสน สกลรักษ คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรรมการ
นายยศวีร สายฟา คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรรมการ
นางสาวฉัตรวรรณ ลัญฉวรรธนะกร  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั     กรรมการ
นางสาวสายวรุณ นຌอยนิมิตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําหง      กรรมการ
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นายศักดิ่ชัย บรรณสาร ผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา กรรมการ
 สระกຌว ขต ํ
นายสกล คามบุศย ผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา กรรมการ
 รຌอยอใด ขต ๎
นายสุรศักดิ ่อินศรีเกร ผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา    กรรมการ
 สงขลา ขต ๎
นายอภิชัย กรมมือง ผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา กรรมการ
 ยสธร ขต ํ
นายมานพ ษมาวิมล ผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา กรรมการ
 สุขทัย  ขต ๎
นายชุมพล ศรีสังข ผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา กรรมการ
 สุราษฎรธาน ี ขต ํ
นายณรงค ผຌวพลสง  ผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา กรรมการ
 สุรินทร  ขต ํ
นางศิริพร สุวรรณศรี ขຌาราชการบํานาญ  กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ํ
นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ  กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพชรบูรณ ขต ํ
นางศุกลรัตน มิไงสมร ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ   กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุขทัย ขต ๎
นางสรัญญา สงชัย ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพิษณุลก ขต ๎
นายวิบูลย ศรีสภณ ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลพบรุี ขต ํ
นายวิฑูรย ชัไงต ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎
นางประเพ ฉายอรุณ ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสระกຌว ขต ํ
นายสามารถ ผองศร ี ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษายสธร ขต ํ



นางพัฒนา คําผุย ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ขต ํ
นายทิดศักดิ่ พธิสาขา ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษารຌอยอใด ขต ๎
นางอรุณศร ีจงจิตต ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธาน ีขต ํ
นางสาวศิริพใญ พชรรัตน ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสงขลา ขต ๎
นางสาวลักษณ บุญกําหนิด ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษายะลา ขต ๏
นายพร จันทรทอง ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ขต ํ
นางสาววิจิตรา บุษบา ครูชํานาญการพิศษ รงรียนบຌานหนองหญຌาเซ กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลย ขต ํ
นางราตร ีรุงทวีชัย ครูชีไยวชาญ รงรียนบຌานหลมกะจา กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ขต ํ
นางสาวรัตติกาล สระทองชวง รองผูຌอํานวยการรงรียนวัดบางฉลง฿น กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎
นางพลินพิศ มณีชติ ครูชํานาญการพิศษรงรียนบຌานหนองจอก กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง  ขต ํ          
นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผูຌอํานวยการรงรียนอนุบาลศรีสํารง กรรมการ
 สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุขทัย  ขต ๎       
นายนริศว ปรารมภ สํานักติดตามละประมินผลการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  กรรมการ
ผูຌอํานวยการกลุมพัฒนากระบวนการรียนรูຌ สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา กรรมการ
ผูຌอํานวยการกลุมพัฒนาละสงสริมวิทยบริการ สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา กรรมการ
ผูຌทนสํานักทดสอบทางการศึกษา  กรรมการ
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นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ  ผูຌอํานวยการสถาบันภาษาเทย กรรมการละลขานุการ
 สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวดวง฿จ  บุญยะภาส สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ
นางสาวพัชรา   ตระกูลสิริพันธุ สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ
นางปญจน ี วิลปสุวรรณ สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ
นางสาวกระสสินธุ  ปลຌองมะณี สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา  กรรมการละผูຌชวยลขานุการ

 ฿หຌคณะกรรมการมีหนຌาทีไ กําหนดนวทาง วิธีการ บริหารจัดการ ดํานินการรงรัดพัฒนาการ
อานออกขียนเดຌ อานคลองขียนคลอง ละสืไอสารเดຌ รวมทัๅงพัฒนาสืไอละสนอวิธีสอนภาษาเทยทีไ
ประสบผลสํารใจ฿หຌปนเปตามนยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละเดຌรับ
คาตอบทนตามระบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดຌวย การ฿หຌรางวัลหรือคาตอบทนผูຌจัดทําหลักสูตร
หรือสืไอการรียนรูຌ฿นการศึกษาขัๅนพืๅนฐานละการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๎๑๐๎

 ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅปนตຌนเป

    สัไง ณ วันทีไ ๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๑๓



คณะผู�จัดทํา

ทีไปรึกษา
นายการุณ สกุลประดิษฐ      ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
นายบุญรักษ ยอดพชร ผูຌชวยลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
นางสุกัญญา งามบรรจง ผูຌอํานวยการสํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา
  รักษาการ฿นตําหนงทีไปรึกษาดຌานพัฒนากระบวนการรียนรูຌ
  สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา
นางสาวนิจสุดา    อภินันทาภรณ รองผูຌอํานวยการสํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา

คณะทํางานพิจารณาคัดลือกผลงาน 

นายวินัย รอดจาย ขຌาราชการบํานาญ
นางสาวจินตนา ฿บกาซูยี ขຌาราชการบํานาญ
นางสาววีณา    อัครธรรม ขຌาราชการบํานาญ 

นายศักดิ่ชัย   บรรณสาร ขຌาราชการบํานาญ
นายอภิชัย  กรมมือง ขຌาราชการบํานาญ
นางศิริพร   สุวรรณศร ี ขຌาราชการบํานาญ
นางสุกัญญา งามบรรจง ผูຌอํานวยการสํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา
  รักษาการ฿นตําหนงทีไปรึกษาดຌานพัฒนากระบวนการรียนรูຌ
  สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา
นางสาวนิจสุดา    อภินันทาภรณ รองผูຌอาํนวยการสํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา
นางสาวสายวรุณ    นຌอยนิมิตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําหง
นายสกล   คามบุศย ผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา
  รຌอยอใด ขต ๎
นายมานพ   ษมาวิมล ผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา
  สุขทัย  ขต ๎     



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

คณะทํางานพิจารณาคัดลือกผลงาน (ตอ) 
นายชุมพล   ศรีสังข ผูຌอํานวยการสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา
  สุราษฎรธานี ขต ํ 

นายณรงค   ผຌวพลสง        ผูຌอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลละนิติกร
นางนิลยา   ทองศรี ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ 
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพชรบูรณ ขต ํ
นางศุกลรัตน มิไงสมร ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ 
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุขทัย ขต ๎
นางสรัญญา  สงชัย ศกึษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพิษณุลก ขต ๎
นายวิบูลย   ศรีสภณ ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ 
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีขต ํ
นายวิฑูรย   ชัไงต ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎
นางประเพ   ฉายอรุณ ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสระกຌว ขต ํ
นายสามารถ   ผองศรี ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษายสธร ขต ํ
นางพัฒนา   คําผุย ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ขต ํ
นายทิดศักดิ่   พธิสาขา ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษารຌอยอใด ขต ๎
นางอรุณศร ี  จงจิตต ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี ขต ํ
นางสาวศิริพใญ   พชรรัตน ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสงขลา ขต ๎
นางสาวลักษณ   บุญกําหนิด ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษายะลา ขต ๏



คณะทํางานพิจารณาคัดลือกผลงาน (ตอ) 
นายพร จันทรทอง ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ขต ํ
นางสาววิจิตรา   บุษบา ครูชํานาญการพิศษ รงรียนบຌานหนองหญຌาเซ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลย ขต ํ
นางราตร ี  รุงทวีชัย ครูชีไยวชาญ รงรียนบຌานหลมกะจา    
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ขต ํ
นางสาวรัตติกาล   สระทองชวง รองผูຌอํานวยการรงรียนวัดบางฉลง฿น
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎
นางพลินพิศ   มณีชติ ครูชํานาญการพิศษรงรียนบຌานหนองจอก  
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง  ขต ํ          
นางสาวศิริวรรณ   ขวัญมุข รองผูຌอํานวยการรงรียนอนุบาลศรีสํารง
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุขทัย  ขต ๎
นางสาวดวง฿จ   บุญยะภาส สถาบันภาษาเทย สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา        
นางธนาภรณ  กอวัฒนา สถาบันภาษาเทย สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา        
       

คณะทํางานรียบรียงตຌนฉบับ
นางศิริพร   สุวรรณศร ี ขຌาราชการบํานาญ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ํ
วาทีไ พ.ต.กรณัฐ   รัตนยรรยง ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาชียง฿หม ขต ํ
นางนิลยา   ทองศรี ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ 
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพชรบูรณ ขต ํ
นางศุกลรัตน มิไงสมร ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ 
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุขทัย ขต ๎
นางสรัญญา  สงชัย ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพิษณุลก ขต ๎
นายวิบูลย   ศรีสภณ ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ 
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ขต ํ



ทําอยางไรใหอานออกเขียนได : ส อ/นวัตกรรมพัฒนาการอานการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

คณะทํางานรียบรียงตຌนฉบับ (ตอ)
นายวิฑูรย   ชัไงต ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขต ๎
นางสาวลักขณา   ตงาม ศึกษานิทศกชํานาญการ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาราชบุร ีขต ๎
นางประเพ   ฉายอรุณ ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสระกຌว ขต ํ
นายสามารถ   ผองศรี ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษายสธร ขต ํ
นางพัฒนา   คําผุย ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ขต ํ
นายทิดศักดิ ่  พธิสาขา ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษารຌอยอใด ขต ๎
นางอรุณศรี   จงจิตต ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี ขต ํ
นางสาวศิริพใญ   พชรรัตน ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสงขลา ขต ๎
นางสาวลักษณ   บุญกําหนิด ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษายะลา ขต ๏
นายพร   จันทรทอง ศึกษานิทศกชํานาญการพิศษ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ขต ํ
นางสาววิจิตรา   บุษบา ครูชํานาญการพิศษ รงรียนบຌานหนองหญຌาเซ
  สํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาลย ขต ํ
นางสาวนิจสุดา   อภินันทาภรณ รองผูຌอํานวยการสํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา
นางสาวดวง฿จ   บุญยะภาส สถาบันภาษาเทย สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา        
นางธนาภรณ  กอวัฒนา สถาบันภาษาเทย สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา        



บรรณาธิการ
นางศิริพร   สุวรรณศร ี ขຌาราชการบํานาญ
นางสาวนิจสุดา   อภินันทาภรณ รองผูຌอํานวยการสํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา
นางสาวดวง฿จ   บุญยะภาส สถาบันภาษาเทย สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา        
นางธนาภรณ  กอวัฒนา สถาบันภาษาเทย สํานักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา        

ออกบบปก/รูปลม
นางสาวดวง฿จ   บุญยะภาส
นางสาววิภารัตน   อัศวินพันลิศ

บริษัท อมรินทรพริๅนติๅงอนดพับลิชชิไง จํากัด (มหาชน)  

ภาพประกอบ
http://www.freepik.com



จัดพิมพดย รงพิมพตํารวจ 
ถ.ศรษฐศิริ ดุสิต กรุงทพฯ ํ์๏์์   ทรศัพท ์-๎๒๒๔-๎๔ํํ-๏   ทรสาร ์-๎๎๐ํ-๐๒๑๔



สถาบันภาษาไทย
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทําอย�างไรให�อ�านออกเขียนได�: สื่อ/นวัตกรรมพัฒ
นาการอ�านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ

สถาบันภาษาไทย
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พัฒนาการอ�านการเขียนภาษาไทยท่ีประสบผลสําเร็จ

ทําอย�างไรให�อ�านออกเขียนได� :


