
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศึกษานิเทศก์

นางจารุรัตน ราชชมภู 

ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชาํนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบร �หารและการจัดการศึกษา 



 
 

คํานํา 
 

 คูมือการปฏิบัติงาน ของนางจารุรัตน ราชชมภู ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการกลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติหนาท่ีในความ
รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายเปนไปตามข้ันตอน ถูกตอง สอดคลองตามกฏหมายระเบียบท่ีเก่ียวของ สงผลให
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปนท่ีพึงพอใจตอผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียเอกสารเลมนี้มีเนื้อหา
ประกอบดวย  ๓   สวนดังนี้ 

สวนท่ี ๑  ขอบขายภารงานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
 สวนท่ี ๒   ขอบขายภารงานของกลุมงาน        
 สวนท่ี ๓  กระบวนงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน    

ขาพเจา หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอศึกษานิเทศกในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และบรรลุตามวิสัยทัศนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต ๕  ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

หนา 
 

 สวนท่ี ๑  ขอบขายภารงานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    ๑ 
 สวนท่ี ๒   ขอบขายภารงานของกลุมงาน         ๔ 
 สวนท่ี ๓  กระบวนงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน        ๖  
 ภาคผนวก            ๙ 
  - คําสั่งมอบหมายงานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ๑๐ 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๒.๑ แนวคิด 

 กลุ ม นิ เทศ  ติ ดตาม  และประ เมินผลการจั ดการศึ กษ า สํ านั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี ก าร ศึกษ า 
เปนกลุมงานท่ีดําเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลให ผูเรียนท้ังในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา 

๒.๒ วัตถุประสงค 

๒.๒ .๑ เพ่ือให มีแนวทางการนิ เทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                
และสถานศึกษา 
 ๒.๒.๒ เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 

๒.๒.๓ เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน              
การศึกษาชาติ 
 ๒.๒.๔ เพ่ือสงเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ 
 ๒.๒.๕ เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๒ .๒ .๖ เพ่ื อส ง เสริม  การศึกษา วิจัย  และพัฒ นาให เขต พ้ืน ท่ีการศึกษาและสถาน ศึกษา  
มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

๒.๓ ขอบขายภารกิจ 

 ๒.๓.๑ งานธุรการ 
 ๒.๓.๒ กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 

     ๑) งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษ 

     ๒) งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      ๓) งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
 ๒.๓.๓ กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๑) งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๒) งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๔) งานทดสอบทางการศึกษา 
  ๒.๓.๔ กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๑)  งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๒)  งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 



 
 
 ๒.๓.๕ กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๑) งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 
      ๒) งานสงเสริมสนบัสนุน เครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา  หนวยงานท่ี
เก่ียวของ และชุมชน 
               ๓) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
     ๔) งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๒.๓.๖ กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๑) งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๒) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๓) งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๔) งานศึกษาคนควา  วิเคราะห  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๒.๓.๗ กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     ๑) งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 

      ๒) งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา            
๓) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษและผูมีความสามารถพิเศษ 

 งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู 
 งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานสงเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล

การศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 
 งานสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ

เรียนรู 
 งานสงเสริม สนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชน 
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
 งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
 งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
แผนภูมิ แสดงกรอบงานของกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 

การศึกษา 

  

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล

ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั

คณุภาพการศึกษา 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



 
 

 
ขาพเจา นางจารุรัตน ราชชมภู ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ ท่ี ๓๘๐/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 
กรอบภารงานกลุมงานกลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   

 มีข้ันตอนและแนวการปฏิบัติดังนี้ 
  ปฏิบัติหนาท่ีงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  และมีหนาท่ี

และรับผิดชอบ สงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ดังนี้ 
  ๑) จัดระบบขอมูลสารสนเทศ ศึกษาความตองการการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศ
ท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชน        

๒) จัดทําแผนสรางความรูความเขาใจเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนเครือขายการนิเทศทุกระดับ 
โดยคํานึงถึงสภาพปญหาและความตองการของแตละเครือขาย 

๓) ประชุม/สัมมนาเครือขายการนิเทศทุกระดับ เพ่ือสรางความเขาใจและกําหนดแนว
ทางการพัฒนา 

 ๔) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายการนิเทศในรูปแบบตางๆ  เชน 
  ๔.๑) จัดเครือขายบุคคล  เชน ครูแกนนํา  ครูตนแบบ  ครูแหงชาติ  ฯลฯ 
  ๔.๒) จัดเครือขายในรูปชุมนุม  เชน ชุมนุมครูภาษาไทย  ครูวิทยาศาสตร ฯลฯ 
  ๔.๓) เครือขายในรูปของระดับการศึกษา เชน  เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพระดับ

ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ๔.๔) เครือขายในรูปของชุมชน  เชน เครือขายสุขภาพ เครือขายภูมิปญญาทองถ่ิน 

ฯลฯ 
  ๔.๕) เครือขายในรูปของหองเรียนหรือสถานศึกษา เชน  การพัฒนาหองเรียน

วิทยาศาสตร เครือขายโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง  เครือขายหองเรียนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
 ๕) ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือขายการนิเทศ 

๖) นําผลการประเมินไปกําหนดแนวทางการพัฒนาเครือขายการนิเทศท้ังระดับเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชนตอไป    

กลุมงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลระบบ
บริหารและการจัด

การศึกษา   

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา   

สงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของ   



 
 
        ๗) สรุปผลการดําเนินงานเครือขายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาตอหนวยงานตน
สังกัด/สถานศึกษา หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเผยแพรประชาสัมพันธ     

๘) ประสาน สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู  
๙) ประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ  
๑๐) โครงการพิเศษ  
๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย   

 
  ๒. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
    มาตรการ 
    ๑. สงเสริมใหสถานศึกษาคัดกรองความสามารถในการอานเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
    ๒. สงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาไทยดวยกิจกรรมการสอนทักษะท่ีสัมพันธกันท้ังดานการฟง 
ดู พูด อาน และเขียน โดยเนนทักษะการเรียนรูแบบ Active Learning (ผูเรียนไดลงมือทําหรือปฏิบัติ)  
    ๓. สงเสริมการเรียนรูใหนักเรียนอานออกเขียนได  อานคลอง เขียนคลอง อานรู เรื่อง                
(อานเขาใจ) สามารถสื่อสาร และแสดงทรรศนะ (ความเห็น) ได 
    ๔. สงเสริมนักเรียนใหทองจํา กฎเกณฑทางภาษาท่ีตองรู  เชน  เสียงและอักษรไทย              
(สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต) การผันวรรณยุกต ไตรยางศ (อักษรสามหมู) รวมถึงกฎเกณฑทางภาษาอ่ืนๆ  
ท่ีจําเปน 
    ๕. สงเสริมการอาน การเขียน เรียนรูคํา และความหมาย จากคําพ้ืนฐาน คําในบทเรียน คําท่ี
นักเรียนควรรู คําในชีวิตประจําวัน เชน ฝกเขียนตามคําบอก ฝกเขียนคํายาก คําท่ีมักเขียนผิด คําศัพทบัญญัติ
ตาง ๆ เปนตน  
    ๖. สงเสริมใหนักเรียนทองอาขยานภาษาไทยท้ังบทหลัก บทเลือก หรือบทเพ่ิมเติมทุกระดับชั้น  
    ๗. สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ เรือ่ง ศาสตรพระราชา ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาไทย ทุกระดับชั้น 
    ๘. สงเสริมพัฒนาทักษะการเขียนลายมือ การเขียนเลขไทยและแกไขปญหาลายมือนักเรียนทุก 
ระดับชั้น  
    ๙. สงเสริมการฝกทักษะการเขียนและเขียนเชิงสรางสรรค ในรูปแบบตาง ๆ เชน เขียนจด
บันทึกเขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ ยอความ เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนคําคลองจอง คําประพันธ 
ทุกระดับชั้น 
    ๑๐. สงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน การศึกษาคนควาทุกระดับชั้น 
    ๑๑. สงเสริมการเรียนรูทักษะอาชีพ โดยบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย          
ทุกระดับชั้น 
    ๑๒. สงเสริม สนับสนุนนักเรียนใหเขารวมประกวด แขงขัน ทักษะทางวิชาการ ดานภาษาไทย
ในระดับตาง ๆ อยางหลากหลาย 
    ๑๓. สงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะหวิจัย แกปญหา หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
    ๑๔. สงเสริมใหครูใชกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการ
แกปญหาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
 



 
 

แนวทางการดําเนินงาน 
๑ คัดกรองความสามารถในการอาน การเขียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น จํานวน ๒ ครั้งตอ 

๑ ภาคเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ภายในเดือนกรกฎาคม ภาคเรียนท่ี ๒ ภายในเดือนธันวาคม 
๒. จัดการเรียนรูภาษาไทยดวยกิจกรรมการสอนทักษะท่ีสัมพันธกันท้ังดานการฟง ดู พูด 

อานและเขียน ท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการลงมือทํา ลงมือปฏิบัติจริง ท้ังดานการอาน การเขียน 
การโตตอบ การวิเคราะหปญหา ใชทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา โดยใชเทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน การศึกษาคนควาจากสื่อ Internet การอภิปรายกลุม การแสดงบทบาท
สมมติ การใชปริศนาคําทาย การจัดท าผังความคิด การสาธิตกิจกรรม การนําเสนองาน การใชเพลง เกม และ
จัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง Brain Based Learning : BBL ในโรงเรียนท่ีรวมโครงการ 

๓. จัดการเรียนรูใหนักเรียนอานออก เขียนได อานคลอง เขียนคลอง อานรูเรื่อง (อานเขาใจ) 
สามารถสื่อสารและแสดงทรรศนะ (ความเห็น) ได 

 ๓.๑ จัดการเรียนการสอนใหอานออกเขียนไดในระดับชั้น ป.๑ โดยสอนแบบแจกลูกสะกด
คําหรือใชเทคนิค วิธีการอ่ืน ๆ หรือผสมผสานหลาย ๆ วิธีท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ความแตกตางของ
ผูเรียนจนสามารถทําใหนักเรียนอานออกเปนคํา และรูความหมายของคํา เชน การสอนใหอานออก 

    ๓.๑.๑ สอนโดยวิธีประสมอักษร โดยน าพยัญชนะ สระ วรรณยุกต มาประสมกันแลวฝก
อานแบบแจกลูก การอานแบบแจกลูก เปนการเทียบเสียง สอนใหจําและออกเสียงคํา แลวนํารูปคํา              
ท่ีเปรียบเสมือนแมมากระจายหรือแจกลูก อาจยึดพยัญชนะตนเปนหลัก ยึดสระเปนหลัก หรือยึดสระและ
ตัวสะกดเปนหลัก  

๑) ยึดพยัญชนะตนเปนหลัก (พยัญชนะตนเปนแม แจกลูกท่ีเปนสระ) 
๒) ยึดสระเปนหลัก (สระเปนแม แจกลูกท่ีเปนพยัญชนะตน) การอานแบบสะกดค 

โดยการนําพยัญชนะตน สระ วรรณยุกต และตัวสะกด มาประสมเปนคําอาน เพ่ือเปนเครื่องมือในการอานคํา
ใหม ซ่ึงตองใหนักเรียนสังเกตรูปคํา พรอมกับการอาน เม่ือสะกดคํา จนจําคําอานไดแลว ก็สามารถอานเปนคํา
ได  

  ๓.๑.๒ สอนใหเดาคําจากภาพหรือการสอนอานจากภาพ โดยเริ่มหัดอานจากรูปภาพ
กอนแลวจึงนําไปสูการอานจากตัวอักษร  

 ๓.๑.๓ สอนอานจากรูปรางของคําเม่ือเด็กเห็นรูปรางของคําโดยรวมก็จะจําได และ
จะนําไปเปรียบเทียบกับคําท่ีเคยอานออกแลว คําใดท่ีมีรูปรางคลายคลึงกัน ก็สามารถเดาและเทียบเสียงไดวา
อานอยางไร 

 ๓.๑.๔ สอนโดยการเดาคําจากบริบท หรือคําท่ีอยูแวดลอม สําหรับเด็กมักใชบริบท
ท่ีเปนปริศนาคําทาย เม่ือเด็กทายถูกก็สามารถอานคํานั้นออก เชน ฉันเปนของใช มีไวในครัว เอาไวผัดค่ัว ท่ัว
ทุกบานตองมี (กระทะ)  

  ๓.๑.๕ สอนอานโดยใหรูหลักภาษา เชน อักษรสามหมู สระเสียงเดี่ยว สระเสียง
ประสม มาตราตัวสะกด การผันวรรณยุกตการอานค าควบกล า การอานอักษรน า เปนตน ซ่ึงครูตองหาวิธี
สอนท่ีหลากหลาย เริ่มจากเด็กเรียนรูหลักภาษาท่ีงาย ๆ ใหเด็กสนุกสนาน ดวยกิจกรรมท่ีเด็กชอบ เชน              
เลานิทาน รองเพลง เลนเกม เปนตน 



 
 

  ๓.๑.๖ สอนอานตามครู โดยครูอานนําแลวใหนักเรียนอานตาม โดยเฉพาะคํายาก 
คําท่ีมีตัวสะกด ไมตรงตามมาตรา เปนตน 

   ๓.๒ จัดการเรียนการสอนใหนักเรียน ชั้น ป.๒-๖ อานคลอง เขียนคลอง โดยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการอาน การเขียนของนักเรียน ใหถูกตอง แมนยํารวดเร็ว และมีความเขาใจในเรื่องท่ีอาน 
สามารถอธิบาย ถายทอดเรื่องราว ใหผูอ่ืนเขาใจได (ผานตามเกณฑท่ีกําหนด ในแตละระดับชั้น)  

   ๓.๓ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือฝกทักษะดานการอานคลอง เขียนคลอง อานรูเรื่อง 
และการสื่อสาร เชน ชุมนุม /กลุมสนใจ กลุมรักการอาน 

   ๓.๔ ผลิต จัดหา พัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมการอานคลอง เขียนคลอง อานรู
เรื่อง (อานเขาใจ) และสื่อสารไดอยางหลากหลาย เชน สื่อ เอกสาร แบบฝก สื่อมัลติมีเดีย สื่อเทคโนโลยี           
ทางการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส (เชน E-Book) เปนตน 

   ๓.๕ เพ่ิมชองทางการแกปญหา พัฒนานักเรียนท่ีอานไมออก เขียนไมได อานไมคลอง 
เขียนไมคลอง เชน สอนซอมเสริม ฝกบอย ๆ (สอนย้ําซํ้าทวน) ใหการบาน ใหผูปกครองชวย จัดทําคลินิกภาษา 
พ่ีชวยนอง วิจัยในชั้นเรียน จับคูเพ่ือน ฯลฯ 

   ๓.๖ จัดหาหนังสือประกอบหลักสูตร เชน หนังสืออานเพ่ิมเติม หนังสือสงเสริมการอาน 
หนังสืออานนอกเวลา หรือหนังสือเสริมการเรียนรูของเด็ก เชน แบบเรียนเร็วใหม จินดามณี (พระโหราธิบดี) 
ประถม ก กา นิทานรอยบรรทัด แบบเรียนภาษาไทยชัน้ประถมชุด มานะ มานี เปนตน  

๔. ฝกนักเรียนทองจํากฎเกณฑทางภาษาท่ีตองรู เชน เสียงและอักษรไทย (สระ พยัญชนะ 
และวรรณยุกต) การผันวรรณยุกต ไตรยางศ (อักษรสามหมู) รวมถึงกฎเกณฑทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

๕. ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียน เรียนรูคํา ความหมาย จากคําพ้ืนฐาน คําในบทเรียน 
และคําท่ีนักเรียนควรรูในชีวิตประจําวัน ในแตละระดับชั้น ทุกวัน เชน ฝกเขียนตามคําบอก คํายาก คําท่ีมัก
เขียนผิด ฝกอานเขียนคํา พยางค กลุมคํา/วลี ประโยค ขอความ เรื่องราว นิทาน เรื่องเลา บทความ เปนตน  

๖. ฝกใหนักเรียนทองอาขยานภาษาไทยท้ังบทหลัก บทเลือก และบทเพ่ิมเติม ทุกระดับชั้น 
    ๖.๑ ใหนักเรียนฝกทองอาขยานภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยพิจารณาจากบทหลัก บทเลือกท่ีกําหนดใหตามความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 
    ๖.๒ ใหนักเรียนทองบทอาขยานเพ่ิมเติม โดยคัดเลือกวรรณกรรม บทกวี คําประพันธ ท่ีมี 

ผูแตงไวใหนักเรียนทองเพ่ิมเติมได 
    ๖.๓ ใหนักเรียนอธิบายคุณคา สิ่งท่ีไดรับจากการทองบทอาขยาน สารประโยชน และการ

นําไปประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน  
๗. จัดการเรียนรูโดยบูรณาการในเรื่อง ศาสตรพระราชา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ภาษาไทยทุกระดับชั้น เชน กิจกรรมการคนหาคําศัพท ความหมายของคํา การเขียนเรียงความ  การสรุป
ใจความสําคัญ การยอความ จัดทําโครงงานภาษาไทย จากโครงการตาง ๆ ของในหลวงรัชกาลท่ี ๙  

๘. ฝกทักษะการเขียนลายมือ การเขียนเลขไทย และแกไขปญหาลายมือนักเรียนทุกระดับชั้น 
โดยฝกเขียนตัวอักษรไทยใหถูกตองตามหลักเกณฑการเขียนอยางประณีต สวยงาม สะอาด เปนระเบียบและ
อานเขาใจงาย ดังนี้ 

    ๘.๑ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๓ ฝกเขียนลายมือ และเลขไทยดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ๘.๒ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ ฝกเขียนลายมือ และเลขไทยดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
และครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการและรูปแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 



 
 

   ๘.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ เนนย าเรื่องการเขียนลายมือท่ีสวยงาม ถูกตองตามหลักการ
เขียนท้ังตัวเต็มบรรทัด ตัวครึ่งบรรทัด และตัวหวัดแกมบรรจง 

   ๘.๔ เนนย้ําเรื่องการแกปญหาการเขียนลายมือ ใหถูกตองตามอักขรวิธี หลักเกณฑการ
เขียน เชน ตัวอักษรไมมีหัว ตัวอักษรแบบการตูน การสะกดผิดวิธี 

๙. ฝกทักษะการเขียนและการเขียนเชิงสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ เชน เขียนจดบันทึก 
เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ เขียนยอความ คําคลองจอง เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนคําคลองจอง/
คําประพันธ เปนตน ทุกระดับชั้น โดยสอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ในงานเขียนทุกชนิด 

๑๐. จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยบูรณาการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน การศึกษาคนควาท่ีหลากหลาย ท้ังกิจกรรมตามหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน ยอดนักอาน กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน หองสมุดเคลื่อนท่ี หนูนอยนักอาน 
Read Thailand (อานเถิดเด็กไทย อานถวายเจาฟานักอาน) กิจกรรมสงเสริมการอานจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
จัดหาสื่อเพ่ือศึกษาคนควาตามความสนใจของนักเรียน เชน นิทาน นิยาย สื่อมัลติมีเดีย สื่ออิเล็กทรอนิกส  

๑๒. จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถนักเรียนดานการประกวด แขงขัน ทักษะวิชาการ ท้ัง
ในระดับโรงเรียน ระดับกลุมเครือขาย ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ อยาง
หลากหลาย ในทุกระดับชั้น  

๑๓. ครูใชกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแกปญหาการ
เรียนการสอนภาษาไทย โดยมีการวิเคราะหปญหา คนหาสาเหตุ แนวทางการแกไขปญหา และการพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือนําไปใชในการแกปญหา อยางเปนระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
 
 


	๒.๒ วัตถุประสงค์
	๒.๓ ขอบข่ายภารกิจ

