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กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบร �หารและการจัดการศึกษา 
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ศึกษานิเทศก์ ว �ทยฐานะชํานาญการพิเศษ



 
 

ค าน า 
 

 คู่มือการปฏิบัติงาน ของนางณิชาภา  จันทะกา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ในความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้อง สอดคล้องตามกฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เอกสารเล่มนี้มีเนื้อหา
ประกอบด้วย  ๓   ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ ๑  ขอบข่ายภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
 ส่วนที่ ๒   ขอบข่ายภาระงานของกลุ่มงาน        
 ส่วนที่ ๓  กระบวนงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน    

ข้าพเจ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และบรรลุตามวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕  ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

หน้า 
 

 ส่วนที่ ๑  ขอบข่ายภาระงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    ๑ 
 ส่วนที่ ๒   ขอบข่ายภาระงานของกลุ่มงาน         ๔ 
 ส่วนที่ ๓  กระบวนงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน        ๖  
 ภาคผนวก            ๙ 
  - ค าสั่งมอบหมายงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ๑๐ 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๒.๑ แนวคิด 

 กลุ่ มนิ เทศ  ติ ดตาม  และประ เมินผลการจั ดการศึ กษา  ส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษา 
เป็นกลุ่มงานทีด่ าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

๒.๒ วัตถุประสงค์ 

๒.๒.๑ เพ่ือให้มีแนวทางการนิ เทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา                
และสถานศึกษา 
 ๒.๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน              
การศึกษาชาต ิ
 ๒.๒.๔ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๒.๒.๕ เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๒.๒ .๖เ พ่ือส่ ง เสริม การศึกษา วิจั ย  และพัฒนาให้ เขต พ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษา  
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

๒.๓ ขอบข่ายภารกิจ 

 ๒.๓.๑ งานธุรการ 
 ๒.๓.๒ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๑) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

     ๒) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๓) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒.๓.๓ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๑) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๒) งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๔) งานทดสอบทางการศึกษา 
  ๒.๓.๔ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๑)  งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๒)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 



 
 

 ๒.๓.๕ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๑) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ๒) งานส่งเสริมสนบัสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน 
               ๓) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
     ๔) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๒.๓.๖ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๑) งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๒) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๓) งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๔) งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๒.๓.๗ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     ๑) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล

การศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 
 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่

การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
แผนภูมิ แสดงกรอบงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 
การศึกษา 

  

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศึกษา 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



 
 

 
ข้าพเจ้า นางณิชาภา  จันทะกา   ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ที ่๓๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 
กรอบภาระงาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   

 มีขั้นตอนและแนวการปฏิบัติดังนี้ 
  ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  และมีหน้าที่

และรับผิดชอบ ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 
  ๑) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ
ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน        

๒) จัดท าแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิ เทศทุกระดับ 
โดยค านึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 

๓) ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและก าหนดแนว
ทางการพัฒนา 

 ๔) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ  เช่น 
  ๔.๑) จัดเครือข่ายบุคคล  เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  ฯลฯ 
  ๔.๒) จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม  เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย  ครูวทิยาศาสตร์ ฯลฯ 
  ๔.๓) เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับ

ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ๔.๔) เครือข่ายในรูปของชุมชน  เช่น เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ฯลฯ 
  ๔.๕) เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น  การพัฒนาห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 ๕) ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 

๖) น าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป    

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลระบบ
บริหารและการจัด

การศึกษา   

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ 
การจัดการศึกษา   

ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   



 
 

        ๗) สรุปผลการด าเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงาน       
ต้นสังกัด/สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     

๘) ประสาน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  
๙) ประสานงานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
๑๐) โครงการพิเศษ  
๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

 
  ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    มาตรการ 
    ๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาคัดกรองความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
    ๒. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกิจกรรมการสอนทักษะที่สัมพันธ์กันทั้งด้านการฟัง 
ดู พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning (ผู้เรียนได้ลงมือท าหรือปฏิบัติ)  
    ๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้ เรื่อง                
(อ่านเข้าใจ) สามารถสื่อสาร และแสดงทรรศนะ (ความเห็น) ได้ 
    ๔. ส่งเสริมนักเรียนให้ท่องจ า กฎเกณฑ์ทางภาษาที่ต้องรู้  เช่น เสียงและอักษรไทย              
(สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์) การผันวรรณยุกต์ ไตรยางศ์ (อักษรสามหมู่) รวมถึงกฎเกณฑ์ทางภาษาอ่ืนๆ  
ที่จ าเป็น 
    ๕. ส่งเสริมการอ่าน การเขียน เรียนรู้ค า และความหมาย จากค าพ้ืนฐาน ค าในบทเรียน ค าที่
นักเรียนควรรู้ ค าในชีวิตประจ าวัน เช่น ฝึกเขียนตามค าบอก ฝึกเขียนค ายาก ค าที่มักเขียนผิด ค าศัพท์บัญญัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น  
    ๖. ส่งเสริมให้นักเรียนท่องบทอาขยานภาษาไทยทั้งบทหลัก บทเลือก หรือบทเพ่ิมเติม        
ทุกระดับชั้น  
    ๗. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ เรื่อง ศาสตร์พระราชา ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาไทย ทุกระดับชั้น 
    ๘. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนลายมือ การเขียนเลขไทยและแก้ไขปัญหาลายมือนักเรียน  
ทุกระดับชั้น  
    ๙. ส่งเสริมการฝึกทักษะการเขียนและเขียนเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เขียน        
จดบันทึก  เขียนเรื่องจากภาพ  เขียนเรียงความ ย่อความ เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนค าคล้องจอง ค า
ประพันธ์ ทุกระดับชั้น 
    ๑๐. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าทุกระดับชั้น 
    ๑๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ โดยบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย          
ทุกระดับชั้น 
    ๑๒. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ด้านภาษาไทย
ในระดับต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
    ๑๓. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์วิจัย แก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    ๑๔. ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการ
แก้ปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 



 
 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑ คัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น จ านวน ๒ ครั้งต่อ 

๑ ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ภายในเดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่ ๒ ภายในเดือนธันวาคม 
๒. จัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกิจกรรมการสอนทักษะที่สัมพันธ์กันทั้งด้านการฟัง ดู พูด 

อ่านและเขียน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือท า ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งด้านการอ่าน การเขียน 
การโต้ตอบ การวิเคราะห์ปัญหา ใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า โดยใช้เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ Internet การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาท
สมมติ การใช้ปริศนาค าทาย การจัดท าผังความคิด การสาธิตกิจกรรม การน าเสนองาน การใช้เพลง เกม และ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง Brain Based Learning : BBL ในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 

๓. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่อง (อ่านเข้าใจ) 
สามารถสื่อสารและแสดงทรรศนะ (ความเห็น) ได้ 

 ๓.๑ จัดการเรียนการสอนให้อ่านออกเขียนได้ในระดับชั้น ป.๑ โดยสอนแบบแจกลูกสะกด
ค าหรือใช้เทคนิค วิธีการอ่ืน ๆ หรือผสมผสานหลาย ๆ วิธีที่เหมาะสมกับความสามารถ ความแตกต่างของ
ผู้เรียนจนสามารถท าให้นักเรียนอ่านออกเป็นค า และรู้ความหมายของค า เช่น การสอนให้อ่านออก 

    ๓.๑.๑ สอนโดยวิธีประสมอักษร โดยน าพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มาประสมกันแล้วฝึก
อ่านแบบแจกลูก การอ่านแบบแจกลูก เป็นการเทียบเสียง สอนให้จ าและออกเสียงค า แล้วน ารูปค า              
ที่เปรียบเสมือนแม่มากระจายหรือแจกลูก อาจยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก ยึดสระเป็นหลัก หรือยึดสระและ
ตัวสะกดเป็นหลัก  

๑) ยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก (พยัญชนะต้นเป็นแม่ แจกลูกท่ีเป็นสระ) 
๒) ยึดสระเป็นหลัก (สระเป็นแม่ แจกลูกที่เป็นพยัญชนะต้น) การอ่านแบบสะกดค า 

โดยการน าพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด มาประสมเป็นค าอ่าน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการอ่าน   
ค าใหม่ ซึ่งต้องให้นักเรียนสังเกตรูปค า พร้อมกับการอ่าน เมื่อสะกดค า จนจ าค าอ่านได้แล้ว ก็สามารถอ่านเป็น
ค าได้  

  ๓.๑.๒ สอนให้เดาค าจากภาพหรือการสอนอ่านจากภาพ โดยเริ่มหัดอ่านจากรูปภาพ
ก่อน แล้วจึงน าไปสู่การอ่านจากตัวอักษร  

๓.๑.๓ สอนอ่านจากรูปร่างของค าเมื่อเด็กเห็นรูปร่างของค าโดยรวมก็จะจ าได้ และ
จะน าไปเปรียบเทียบกับค าที่เคยอ่านออกแล้ว ค าใดที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกัน ก็สามารถเดาและเทียบเสียงได้ว่า
อ่านอย่างไร 

 ๓.๑.๔ สอนโดยการเดาค าจากบริบท หรือค าที่อยู่แวดล้อม ส าหรับเด็กมักใช้บริบท
ที่เป็นปริศนาค าทาย เมื่อเด็กทายถูกก็สามารถอ่านค านั้นออก เช่น ฉันเป็นของใช้ มีไว้ในครัว เอาไว้ผัดคั่ว    
ทั่วทุกบ้านต้องมี (กระทะ)  

  ๓.๑.๕ สอนอ่านโดยให้รู้หลักภาษา เช่น อักษรสามหมู่ สระเสียงเดี่ยว สระเสียง
ประสม มาตราตัวสะกด การผันวรรณยุกต์การอ่านค าควบกล้ า การอ่านอักษรน า เป็นต้น ซึ่งครูต้องหาวิธี
สอนที่หลากหลาย เริ่มจากเด็กเรียนรู้หลักภาษาที่ง่าย ๆ ให้เด็กสนุกสนาน ด้วยกิจกรรมที่เด็กชอบ เช่น              
เล่านิทาน ร้องเพลง เล่นเกม เป็นต้น 



 
 

  ๓.๑.๖ สอนอ่านตามครู โดยครูอ่านน าแล้วให้นักเรียนอ่านตาม โดยเฉพาะค ายาก 
ค าที่มีตัวสะกด ไม่ตรงตามมาตรา เป็นต้น 

   ๓.๒ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ชั้น ป.๒-๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน ให้ถูกต้อง แม่นย ารวดเร็ว และมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน 
สามารถอธิบาย ถ่ายทอดเรื่องราว ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในแต่ละระดับชั้น)  

   ๓.๓ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือฝึกทักษะด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้เรื่อง 
และการสื่อสาร เช่น ชุมนุม /กลุ่มสนใจ กลุ่มรักการอ่าน 

   ๓.๔ ผลิต จัดหา พัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านรู้
เรื่อง (อ่านเข้าใจ) และสื่อสารได้อย่างหลากหลาย เช่น สื่อ เอกสาร แบบฝึก สื่อมัลติมีเดีย สื่อเทคโนโลยี            
ทางการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เช่น E-Book) เป็นต้น 

   ๓.๕ เพ่ิมช่องทางการแก้ปัญหา พัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ ได้ อ่านไม่คล่อง 
เขียนไม่คล่อง เช่น สอนซ่อมเสริม ฝึกบ่อย ๆ (สอนย้ าซ้ าทวน) ให้การบ้าน ให้ผู้ปกครองช่วย จัดท าคลินิกภาษา 
พ่ีช่วยน้อง วิจัยในชั้นเรียน จับคู่เพ่ือน ฯลฯ 

   ๓.๖ จัดหาหนังสือประกอบหลักสูตร เช่น หนังสืออ่านเพ่ิมเติม หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
หนังสืออ่านนอกเวลา หรือหนังสือเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เช่น แบบเรียนเร็วใหม่ จินดามณี (พระโหราธิบดี) 
ประถม ก กา นิทานร้อยบรรทัด แบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมชุด มานะ มานี เป็นต้น  

๔. ฝึกนักเรียนท่องจ ากฎเกณฑ์ทางภาษาที่ต้องรู้ เช่น เสียงและอักษรไทย (สระ พยัญชนะ 
และวรรณยุกต์) การผันวรรณยุกต์ ไตรยางศ์ (อักษรสามหมู่) รวมถึงกฎเกณฑ์ทางภาษาอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

๕. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน เรียนรู้ค า ความหมาย จากค าพ้ืนฐาน ค าในบทเรียน 
และค าที่นักเรียนควรรู้ในชีวิตประจ าวัน ในแต่ละระดับชั้น ทุกวัน เช่น ฝึกเขียนตามค าบอก ค ายาก ค าที่มัก
เขียนผิด ฝึกอ่านเขียนค า พยางค์ กลุ่มค า/วลี ประโยค ข้อความ เรื่องราว นิทาน เรื่องเล่า บทความ เป็นต้น  

๖. ฝึกให้นักเรียนท่องอาขยานภาษาไทยทั้งบทหลัก บทเลือก และบทเพ่ิมเติม ทุกระดับชั้น 
    ๖.๑ ให้นักเรียนฝึกท่องอาขยานภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยพิจารณาจากบทหลัก บทเลือกที่ก าหนดให้ตามความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 
    ๖.๒ ให้นักเรียนท่องบทอาขยานเพ่ิมเติม โดยคัดเลือกวรรณกรรม บทกวี ค าประพันธ์ ที่ม ี

ผู้แต่งไว้ให้นักเรียนท่องเพ่ิมเติมได้ 
    ๖.๓ ให้นักเรียนอธิบายคุณค่า สิ่งที่ได้รับจากการท่องบทอาขยาน สารประโยชน์ และการ

น าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน  
๗. จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการในเรื่อง ศาสตร์พระราชา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ภาษาไทยทุกระดับชั้น เช่น กิจกรรมการค้นหาค าศัพท์ ความหมายของค า การเขียนเรียงความ  การสรุป
ใจความส าคัญ การย่อความ จัดท าโครงงานภาษาไทย จากโครงการต่าง ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙  

๘. ฝึกทักษะการเขียนลายมือ การเขียนเลขไทย และแก้ไขปัญหาลายมือนักเรียนทุกระดับชั้น 
โดยฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนอย่างประณีต สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบและ
อ่านเขา้ใจง่าย ดังนี้ 

    ๘.๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ฝึกเขียนลายมือ และเลขไทยด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ๘.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ฝึกเขียนลายมือ และเลขไทยด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
และครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการและรูปแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 



 
 

   ๘.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เน้นย้ าเรื่องการเขียนลายมือที่สวยงาม ถูกต้องตามหลักการ
เขียนทั้งตัวเต็มบรรทัด ตัวครึ่งบรรทัด และตัวหวัดแกมบรรจง 

   ๘.๔ เน้นย้ าเรื่องการแก้ปัญหาการเขียนลายมือ ให้ถูกต้องตามอักขรวิธี หลักเกณฑ์การ
เขียน เช่น ตัวอักษรไม่มีหัว ตัวอักษรแบบการ์ตูน การสะกดผิดวิธี 

๙. ฝึกทักษะการเขียนและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เขียนจดบันทึก 
เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ ค าคล้องจอง เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนค าคล้องจอง/
ค าประพันธ์ เป็นต้น ทุกระดับชั้น โดยสอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ในงานเขียนทุกชนิด 

๑๐. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยบูรณาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมตามหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ยอดนักอ่าน กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ห้องสมุดเคลื่อนที่ หนูน้อยนักอ่าน 
Read Thailand (อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จัดหาสื่อเพ่ือศึกษาค้นคว้าตามความสนใจของนักเรียน เช่น นิทาน นิยาย สื่อมัลติมีเดีย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑๑. ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  

๑๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านการประกวด แข่งขัน ทักษะวิชาการ ทั้ง
ในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ อย่าง
หลากหลาย ในทุกระดับชั้น  

๑๓. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหาการ
เรียนการสอนภาษาไทย โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา และการพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ 
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