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บทที่ 1 

บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนใน

สังคมไทย การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและ
ค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต 
การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง  ๒ ประการ คือ ประการแรกส าคัญต่อ
ชีวิตประจ าวัน กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
ประการที่สองมีความส าคัญต่อการเรียน เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลาย 
ในการเรียนการสอน และมีความ ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย  

 การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการอ่าน 
เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การอ่านเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ
ของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม  ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทย 
เป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการ
อ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่  ดังนั้น  การอ่านหนังสือจนเกิดเป็น
นิสัย  จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก              
การอ่าน  เป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล            
เป็นรูปธรรมเร็วขึ้น   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ตระหนักและเห็น
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต                  
เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้นให้อ่านออกเขียนได้  และพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้                
ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบริบทของโรงเรียน  
ส่งเสริมและให้มีการจัดท า Best Practice  ด้านการส่งเสริมการอ่าน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ
ด้านการอ่านการเขียน ผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 1-6  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  3 
2. เพ่ือประเมินประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)                 

แนว PISA นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดือนสิงหาคม 2561  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3                        
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  3 

3.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสื่อนวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น 
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4. เพ่ือประเมินผลการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ตามนโยบาย  
“เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” 

5. เพ่ือประกวด  Best Practice  ด้านการส่งเสริมการอ่าน   
6. เพ่ือศึกษาผลการอ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด   
7.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนต่อการด าเนินงาน

พัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียน 

3.  เป้ำหมำย 
 3.1  ด้ำนปริมำณ 
   3.1.1  โรงเรียนในสังกัดจ านวน  145  โรงเรียน  มีสื่อพัฒนาการอ่านการเขียน
เพียงพอต่อความต้องการ 
   3.1.2  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  และ                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้  เป็นไปตามเกณฑ์ที่  สพฐ. 
ก าหนด 
   3.1.3  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ทุกคน ได้รับการ
พัฒนาให้อ่านออกเขียนได้  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
   3.1.4  โรงเรียนมีเครื่องมือในการประเมินการอ่านการเขียนที่มีคุณภาพ 
   3.1.5  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการอ่านละพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  อยู่ในระดับมาก 
 3.2 ด้ำนคุณภำพ 
   3.2.1  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีสื่อนวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน
เพียงพอ 
   3.2.2  นักเรียนร้อยละ  80  ขั้นไป  ทุกระดับชั้นอ่านหนังสือต่อปีเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ สพฐ.ก าหนด ดังนี้ 
     1) ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยอ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 6 เล่ม  หรือเฉลี่ย 
วันละ 10 นาที 
     2) ร้อยละ 90 นักเรียน ป.1-3 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 12 เล่ม ต่อปีหรือ
เฉลี่ยวันละ 30 นาที 
     3) ร้อยละ 90 นักเรียน ป.4-6 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 14 เล่ม ต่อปีหรือ
เฉลี่ยวันละ 60 นาที 
     4) ร้อยละ 90 นักเรียน ม.1-3 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 20 เล่ม ต่อปีหรือ
เฉลี่ยวันละ 90 นาที 
   3.2.3  นักเรียนร้อยละ 80  ขึ้นไป  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-3  ทุกคน มีผลการประเมินการอ่านการเขียนอยู่ในระดับดีมาก  
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  3.2.4  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ทุกคนได้รับการพัฒนาและประเมินการ
อ่านการเขียนเป็นไปตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”  มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  3.2.5  ร้อยละ 50 ของโรงเรียนในสังกัดมี  Best Practice  ด้านการส่งเสริมการ
อ่าน  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียนอ่ืนได้ 
   3.2.6  ร้อยละ 80 ของผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน มีความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านละพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต   โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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บทที่ 2 

กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
 

1. ควำมเป็นมำ 
  การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคน            

ในสังคมไทย การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและ
ค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต 
การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง  ๒ ประการ คือ ประการแรกส าคัญต่อ
ชีวิตประจ าวัน กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
ประการที่สองมีความส าคัญต่อการเรียน เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลาย 
ในการเรียนการสอน และมีความ ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย  

  การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการอ่าน 
เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การอ่านเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ
ของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม  ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทย 
เป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย  การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการ
อ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่  ดังนั้น  การอ่านหนังสือจนเกิดเป็น
นิสัย  จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย                        
รักการอ่าน  เป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผล เป็นรูปธรรมเร็วขึ้น   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ตระหนักและเห็น
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  เพ่ือ
พัฒนานักเรียนทุกระดับชั้นให้อ่านออกเขียนได้  และพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบริบทของโรงเรียน  ส่งเสริม
และให้มีการจัดท า Best Practice  ด้านการส่งเสริมการอ่าน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพด้าน    
การอ่านการเขียน ผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น  
2. เป้ำหมำย 
   2.1.1  โรงเรียนในสังกัดจ านวน  145  โรงเรียน  มีสื่อพัฒนาการอ่านการเขียน
เพียงพอต่อความต้องการ 
   2.1.2  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  และ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้  เป็นไปตามเกณฑ์ที่  สพฐ. 
ก าหนด 
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   2.1.3  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ทุกคน                         
ได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
   2.1.4  โรงเรียนมีเครื่องมือในการประเมินการอ่านการเขียนที่มีคุณภาพ 
   2.1.5  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต อยู่ในระดับมาก 

3. นวัตกรรม 
   3.1 ใช้กระบวนการท างานเป็นทีม  และเครื่อข่ายภายในและภายนอก  ดังนี้ 
     3.1.1  เครือข่ายประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     3.1.2  เครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
     3.1.3  เครือข่ายชมรมทางวิชาการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”  
     3.1.4  เครือข่าย  ก.ต.ป.น. 
   โดยได้ศึกษาทฤษฎีของการท างานเป็นทีมดังนี้ 

ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนเป็นทีม 

 1. บรรยากาศของการท างานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น                        
และสร้างสรรค์  ทุกคนช่วยกันท างานอย่างจริงจัง และจริงใจ ไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความ
เบื่อหน่าย 
  2. ความไว้วางใจกัน (Trust) เป็นหัวใจส าคัญของการท างานเป็นทีม สมาชิกทุกคน              
ในทีมควรไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ ซื่อสัตย์ต่อกัน สื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน 
  3. มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน 
  4. บทบาท(Role) สมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรู้
เข้าใจในบทบาทของผู้อ่ืนในทีม ทุกบทบาทมีความส าคัญ รวมทั้งบทบาทในการช่วยรักษาความ
เป็นทีมงานให้มั่นคง เช่น การประนีประนอม การอ านวยความสะดวก การให้ก าลังใจ เป็นต้น 
  5. วิธีการท างาน (Work Procedure) สิ่งส าคัญท่ีควรพิจารณา คือ 
   5.1  การสื่อความ (Communication) การท างานเป็นทีมอาศัยบรรยากาศ                   
การสื่อความที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งจะท าให้ทุกคนกล้าที่จะเปิดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดความเข้าใจ และน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
   5.2  การตัดสินใจ (Decision Making) การท างานเป็นทีมต้องใช้การตัดสินใจ
ร่วมกันเมื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจแล้ว สมาชิกย่อมเกิด
ความผูกพันที่จะท าในสิ่งที่ตนเองได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น 
   5.3  ภาวะผู้น า (Leadership) คือ บุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น การท างาน               
เป็นทีมควรส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้น า (ไม่ใช่ผลัดกันเป็นหัวหน้า) 
เพ่ือให้ทุกคนเกิด 
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ความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ จะได้รู้สึกว่าการท างานเป็นทีมนั้นมีความหมาย ปรารถนาที่จะท า
อีก    
  5.4  การก าหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเอ้ือต่อการท างานร่วมกันให้บรรลุ
เป้าหมาย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม ในการก าหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ที่จะน ามาใช้
ร่วมกัน 
 6.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการท างานของทีม ทีมงานควรมีการประเมินผลการ
ท างาน เป็นระยะ ในรูปแบบทั้งไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม                
ในการประเมินผลงาน ท าให้สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งพัฒนากระบวนการท างาน หรือการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในท่ีสุดสมาชิกจะได้ทราบว่า
ผลงานบรรลุเป้าหมาย และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
 7.  การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง 
  7.1  พัฒนาศักยภาพทีมงาน ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวก สมาชิกมีความสัมพันธ์              
ที่ดีต่อกันมีการจัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงาน เกิดความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ประสบผลส าเร็จ 
  7.2  การให้รางวัล ปัจจุบันการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่เอ้ือต่อการ
ท างานเป็นทีม ส่วนใหญ่จะพิจารณาผลการท างานเป็นรายบุคคล ดังนั้นระบบรางวัลที่เอื้อต่อการ
ท างานเป็นทีม คือ การที่ทุกคนได้รางวัลอย่างยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการให้รางวัลแก่
การท างานเป็นทีมในลักษณะที่ว่างอยู่บนพ้ืนฐานการให้รางวัลกับกลุ่ม (Group base reward 
system) 
 
กลยุทธ์ในกำรท ำงำนเป็นทีม 

ร่วมใจ (Heart) หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกที่รักและศรัทธาในหัวหน้าทีม งานที่ท า 
และเพ่ือน ๆ ร่วมทีมว่าเป็นพวกเดียวกัน หรือท่ีเรียกว่า Feel like a team มีความเอ้ือเฟ้ือ
ห่วงใยซึ่งกันและกัน มีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเกิดความไว้วางใจต่อกัน 

ร่วมคิด (Head) หมายถึง การใช้ความคิด เหตุผลให้เพื่อนร่วมงานเชื่อม่ันว่า ท าแล้วดี  
มีประโยชน์ต่อตัวเขาเอง ต่อองค์กร โดยช่วยกันระดมสมอง ก าหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงาน 
แบ่งหน้าที่ หรือที่เรียกว่า Think like a team การท างานจะราบรื่น ถ้าสมาชิกในทีมมีความรู้สึก
ที่ดีต่อกัน 

ร่วมท ำ (Hand) หมายถึง การร่วมมือ ลงมือท างานซึ่งได้มีการวางแผนไว้ หน้าที่ใคร                
ก็รบัไปท า หรือท่ีเรียกว่า Work like a team ซึ่งทุกคนมีพันธะสัญญาที่จะต้องท าแผนทุกคน 
เนื่องจากได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมกัน 
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ประโยชน์และอุปสรรคในกำรท ำงำนเป็นทีม 
ประโยชน์ของทีมงำน 
   การท างานเป็นทีมจะมีประโยชน์ต่อองค์การในด้านต่างๆ คือ 

1. สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนให้กับสมำชิก 
เพราะการท างานเป็นทีมจะสร้างความไว้ใจ  ช่วยเหลือกัน   

และบรรยากาศการท างานที่ดีท าให้สมาชิกมีความรู้สึกสบายใจ  พอใจ  และเพลิดเพลินกับการ
ท างาน  ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน  และช่วยให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ  และ                   
มีประสิทธิภาพ 
 

   2. สร้ำงควำมม่ันคงในอำชีพ 
ช่วยให้สมาชิกของทีมงานมีความม่ันคงและก้าวหน้าในอาชีพ  นอกจานนี้ 

องค์การต่างๆ มักจะปรับระบบการประเมิน  และให้ผลตอบแทนที่จูงใจแก่ทีม  ท าให้สมาชิกใน
ทีมงานที่ประสบความส าเร็จ  มีความก้าวหน้าทั้งด้านการงาน  รายได้  และอาชีพที่มั่นคง 

3. สร้ำงควำมส ำพันธ์ในงำน 
สมาชิกในทีมงานจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยระดมก าลังกาย 

ก าลังใจ และก าลังความคิดตลอดจนความรู้  ทักษะ  ความสามารถ  และประสบการณ์ของ
สมาชิกเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์และความผูกพันในฐานะสมาชิก
ของทีม  หรือที่เรียกว่า  “One  for all, all for one.”  ท าให้บุคคล  ทีม  และงานมีความ
ผูกพันใกล้ชิดกัน  และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน 

4.  เพิ่มพูนกำรยอมรับนับถือระหว่ำงกัน 
เนื่องจากสมาชิกทีมงานจะต้องก าหนดและจัดสรรต าแหน่ง   

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก  เช่น  หัวหนา้ทีม  นักวิเคราะห์  ผู้ประสานงาน
ของทีม  และสมาชิกอ่ืนๆ โดยสมาชิกที่ร่วมทีมจะรับรู้  ยอมรับ  และมีความเข้าใจต่อกันว่าเขา
จะต้องแสดงบทบาท  (Roles)  อย่างไร  และในช่วงเวลาใดให้เหมาะสม   
อุปสรรคในกำรท ำงำนเป็นทีม 
 อุปสรรค  9  ประการของทีมงาน  (The Nine Barriers  to Teamwork)  ในวารสาร  
Personnel  Journal)  ฉบับเดือนมกราคม  1988  ดังนี้ 
   1. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคลิก  (Personality  Differences)   
    ความแตกต่างระหว่างบุคคล  อาจจะเป็นปัญหาที่ส าคัญต่อการ 
ประสานงานและการท างานร่วมกันได้  เพราะเราแต่ละคนอาจจะมีอคติ (Bias) ต่อบุคคลอื่น   
ซึ่งมีคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพที่แตกต่างหรือท าให้เราไม่ชอบใจ  ท าให้เราไม่อยากติดต่อสื่อสาร  
หรือท างานด้วย   
   2. กำรมีส่วนร่วมในงำนอย่ำงไม่เท่ำเทียม  (Unequal  Contributions)   
    จะมีความส าคัญต่อการอยู่ร่วมกันและความสามัคคีของทีม  ผู้บริหารก็ต้อง 
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ยอมรับว่าไม่มีความเสมอภาคอย่างแท้จริงในสังคม  ดังนั้นถึงสมาชิกแต่ละคนจะมีส่วนร่วม
ท างานไม่เท่ากันหรือมีความสามารถไม่เท่ากัน  แต่เขาก็ควรจะแสดงความตั้งใจและเต็มใจในการ
เป็นสมาชิกซึ่งเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าทีมที่จะต้อง
ก าหนด  และจัดสรรความรับผิดชอบของสมาชิกอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม   
   3. กำรขำดควำมรู้สึกมีส่วนร่วม  (No  Sense  of  Belonging)   

    ทีมในองค์การต่างๆ  อาจจะไม่ได้เกิดข้ึนจากสมาชิกทีท างานร่วมกันนาน
พอที่จะรู้จักกัน  และมีความเคารพซึ่งกันและกันมากนัก  โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะมีความจ าเป็น  
ที่จะต้องท างานร่วมกันตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร  ท าให้สมาชิกขาดความผูกพันและ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของทีม  จึงไม่ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการท างานให้กับทีมอย่างเต็มท่ี  

  4. ควำมล้มเหลวในกำรประเมิน  (Failure  of  Evaluation) 
    เพ่ือความก้าวหน้าและความส าเร็จของทีม  ผู้ประเมินจะต้องมีความสามารถ                   
ในการติดตาม  ตรวจสอบรายละเอียด  และได้รับข้อมูลจากการท างานเพ่ือก าหนดปัญหาและ
แนวทางแก้ไขในอนาคต  ซึ่งจะอาศัยความสามารถในการตั้งค าถามให้ตรงประเด็น  และค้นหา
ข้อมูลได้อย่างเจาะลึก  โดยเฉพาะกับหัวหน้าทีม 
   5. อ ำนำจของผู้น ำ  (Power  of  the  Leader) 
    อาจจะเกิดข้ึนจากการยอมรับของสมาชิก  หรือการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ  
ผู้น าจะใช้อ านาจของตนในการผลักดันทีมงานให้ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  โดยเขา
จะต้องรู้จังหวะในการใช้พระเดชพระคุณให้เหมาะสม  มิเช่นนั้นจะสร้างปัญหาการไม่ยอมรับ  
และขาดความเชื่อถือในตัวผู้น า 
   6. กำรขำดแคลนทำงเลือก  (To  Be  of  Alternative) 
    ทีมงานที่มีสมาชิกน้อยเกินไป  หรือทีมงานที่มีเอกภาพสูง  อาจจะมีข้อมูล                     
ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจจ ากัด  ดังนั้น  เมื่อสมาชิกในทีมต่างรู้สึกพอใจกับแผนงานที่มีอยู่                 
และต้องการด าเนินงานให้เสร็จตามแผนโดยเร็ว  ท าให้ไม่สนใจข้อมูลอ่ืนๆ  และมองข้าม
ทางเลือกท่ีเป็นไปได้อ่ืนๆ ท าให้การปฏิบัติงานอาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  หรือไม่ได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงที่สุด 
   7. กำรปิดบัง  (Concealment) 
    ทีมงานมักประสบความล้มเหลว  หากสมาชิกไม่มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความคิดเห็นระหว่างกัน  อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา  โดยสมาชิกจะเก็บง าข้อมูลส าคัญ  
และไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดเต็มที่แก่ทีมงาน  ท าให้กลุ่มตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเพียง
บางส่วนเท่านั้น  ซึ่งการปิดบังข้อมูลของสมาชิกมักจะมาจากสาเหตุส าคัญ  3  ประการ  คือ 
  ประกำรที่  1  :  เกรงว่าจะเป็นการท าร้ายความรู้สึกของผู้อื่น หรือเกรงว่าจะเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างกันในอนาคต   
  ประกำรที่  2  :  เกิดความรู้สึกท่ีว่าหากเงียบไว้จะปลอดภัย  หรือพูดไปสองไพเบี้ย   
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นิ่งเสียต าลึงทองท าให้สมาชิกไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลและแสดงความคิดเห็น  เพราะเกรงว่าจะเป็น    
ที่สนใจจากบุคคลอ่ืนและอาจสร้างศัตรูโดยไม่จ าเป็น   
  ประกำรที่  3  :  สมาชิกไม่มีความรู้สึกร่วมและไม่สนใจในทีม  จึงไม่ใส่ใจที่จะติดตาม 
และแสดงความคิดเห็น  โดยเขาจะปฏิบัติงานตามท่ีตนได้รับมอบหมาย  แต่ไม่สนใจหรือใส่ใจ               
ที่จะให้ความร่วมมือกับกลุ่ม   
   1. ขำดกำรวินิจฉัยทีมงำน  (Short  of  Teamwork  Diagnosis) 
    ในทางปฏิบัติ  ทีมงานส่วนใหญ่ต่างมุ่งปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของตน   
โดยละเลยการวิเคราะห์และตรวจสอบตนเอง  ท าให้ปัญหาต่างๆ  ค่อยๆ  ก่อตัวและขยายตัว
ลุกลามขึ้นอย่างช้าๆ  เมื่อทีมงานเริ่มรู้ตัวว่ามีปัญหาก็อาจจะสายเกินไป   
   2. ขำดกำรกระจำยข่ำวสู่ระดับล่ำง (Lack of  Spreading News to 
Lower Level) นอกจากการเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้ว  การสื่อสาร
ภายในทีมและกับสิ่งแวดล้อม  จะมีความส าคัญต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของทีม                  
ดังนั้น  ทีมงานควรประกาศผลการตัดสินใจให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบและท าความเข้าใจ   

เราจะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ  ที่สร้างความล้มเหลวให้กับทีมงาน  มักจะเกิดข้ึน 
จากปัญหาภายในทีมและเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้เป็นส่วนใหญ่  ดังนั้นทั้งผู้บริหารและ
สมาชิกในทีมจึงต้องหมั่นติดตามตรวจสอบ  และแก้ไขอุปสรรคต่างๆ  ตั้งแต่เริ่มต้น  โดยมี  
ระบบเตือนภัยข้ันต้น   (Early  Warning  System)  อย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยลุกลามจน
กลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อน  และยากแก่การแก้ไข   

 
กรอบควำมคิดในกำรพัฒนำทีมงำน 

กำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนเป็นทีม 
   เราสมควรท าความเข้าใจถึงปัจจัยส าคัญส าหรับการเรียนรู้ในการท างานเป็นทีม  ได้แก่ 

1. ควำมแตกต่ำงของสมำชิกในทีม 
      คนเราทุกคนจะมีเอกลักษณ์ของตนทั้งกายภาพและบุคลิกภาพ  โดยเขาจะมี
ความแตกต่างจากบุคคลอ่ืนและเราจะต้องรับทราบสถานะของเราว่า  อยู่ระดับใดในกลุ่มหรือ
องค์การ  เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างสอดคล้องกัน  และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  ซึ่งจะต้อง
มีการฝึกอบรมและให้ความรู้  เพ่ือให้สมาชิกทราบสถานะของตน  และเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างกัน  เพ่ือจะมีปฏิสัมพันธ์และท างานร่วมกันกับคนอ่ืนๆ  ในทีมได้อย่างสอดคล้องและ                 
มีประสิทธิภาพ 

2. ควำมสัมพันธ์ในทีม  
      การรู้จัก  คุ้นเคย  ความสนิทสนม  ความเชื่อใจ  และความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  เป็นปัจจัยส าคัญในการท างาน  และประสานงานระหว่างกันอย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงการสละเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมทีม  ทั้งก่อนและ
ระหว่างการปฏิบัติงานเป็นทีม   
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ล้วนมีความส าคัญต่ออนาคตและความส าเร็จของทีม   
3. ควำมแตกต่ำงในองค์กำร 

มีนัยส ำคัญอยู่  2  มิติ  คือ 
มิติแรก  จะค านึงถึงความเหมาะสมของทีมกับองค์การ  ซึ่งจะดูว่า  ทีมอยู่ระดับใดใน

องค์การ  ภารกิจของทีมมีความส าคัญเพียงใด  และทีมได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือไม่  
เพ่ือที่ทีมจะปฏิบัติงานได้ตามความต้องการขององค์การ 

มิติที่สอง  สนใจถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในทีมกับบุคคลและสภาพแวดล้อมภายนอก  
เพราะทีมงานจะไม่สามารถปฏิบัติงานตามล าพัง  แต่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง   
กำรพัฒนำทักษะในกำรเป็นผู้น ำของทีม 

หัวหน้าทีมหรือผู้น าทีม  (Team  Leader)  จะเป็นบุคคลส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จ  หรือความล้มเหลวของทีม  หัวหน้าทีมที่มีความสามารถจะสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ของทีม  เป็นศูนย์กลางในการประสานพลังของทีม  เพื่อให้ฟันฝ่าอุปสรรคและให้เป้าหมายที่
ต้องการได้  นอกจากนี้หัวหน้าทีมยังต้องกล้าตัดสินใจ  สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่ทีมใน
ทิศทางที่เหมาะสม  ซึ่งหัวหน้าทีมจะต้องมีทักษะ  (Skills)  ที่ส าคัญดังนี้ 

 1. เป็นตัวของตนเองอย่ำงเป็นธรรมชำติ อย่าสร้างภาพอย่างหนึ่ง  แล้วปฏิบัติตนอีก
อย่างหนึ่ง  หรือพยายามลอกเลียนลักษณะของผู้อื่นๆ  แต่เราอาจจะน าคุณลักษณะที่ดีของผู้น า
เก่งๆ  มาศึกษาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับเราได้ 
  2. รู้จักตนเอง  :  ผู้น าที่ดีจะต้องพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนของตน  โดยยอมรับว่าไม่มี
ใครที่เก่งไปเสียทุกเรื่อง  และต้องรู้จักใช้คนที่มีความรู้และความสามารถมาท างานแทน  
ตลอดจนประเมินก าลังความสามารถของตนเองอยู่เสมอ   
  3. ก ำหนดบทบำทของตนในฐำนะผู้น ำ :  เพ่ือสมาชิกจะได้รับทราบว่าเรื่องใดที่
หัวหน้าทีมจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจและขอบเขตการตัดสินใจของตนมีแค่ไหน  เมื่อไรที่เขาจะต้องขอ
อนุญาต  เรื่องใดที่สามารถพูดคุยกันได้  ตลอดจนก าหนดกรอบนโยบายและการปฏิบัติหน้าที่
ชัดเจน   
  4. ก ำหนดแบบแผนกำรปฏิบัติของทีม  :  หัวหน้าทีมจะเป็นผู้ก าหนดรูปแบ[ 
ความสัมพันธ์  ระบบงานของทีม  และเป็นตัวอย่างให้แก่สมาชิกของทีม  เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของทมีมีระบบ  และมีประสิทธิภาพ   
  5. เป็นคนเปิดเผย  จริงใจ  และโปร่งใส 
   โดยหัวหน้าทีมจะต้องเปิดเผยความเห็นและสื่อสารแผนงานที่ต้องการจะท าให้ 
สมาชิกทุกคนเกิดความเข้าใจร่วมกัน  และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการ  แต่ผู้น าก็ไม่
จ าเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมด  นอกจากนี้ผู้น าจะต้องปฏิบัติตนอย่างโปร่งใส  และ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ   
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  6. ให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงสร้ำงสรรค์  : ผู้น าต้องท าการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับลูกทีมอย่างเปิดเผยและให้เกียรติกัน  โดยค านึงถึงความรู้สึกและศักดิ์ศรีของผู้รับ
สาร  ตลอดจนให้ข้อมูลในทางบวกด้วยความจริงใจและสร้างสรรค์ 
  7. กำรประเมินผลงำนและให้รำงวัลอย่ำงเหมำะสม  : จะต้องท าด้วยความเท่าเทียม
กัน  เสมอภาคและโปร่งใส  โดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถและผลงาน  เพ่ือสมาชิกจะได้
ยึดเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม   
  8. ปฏิบัติตัวให้คงเส้นคงวำ  :  มีหลักการในการท างาน  มิใช่เพียงตัดสินใจตาม
สถานการณ์  ตามกระแส  หรือตามอารมณ์เพียงอย่างเดียว  ซึ่งจะท าให้ทีมงานขาดความเชื่อใจ  
และมุ่งมั่นในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย  และจะเป็นการท าลายขวัญ  ก าลังใจ  ความมุ่งม่ัน
และทุ่มเท  หรือที่เรียกรวมๆ  ว่า  “วิญญำณของทีมงำน”  ลงไป 

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงสมำชิกในทีม 
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมทีม  เป็นปัจจัยส าคัญในการก่อตั้งทีมใหม่  
(Forming  a  New  Team)  ทีมงานที่ต้องการอนาคตท่ียาวนานและมั่นคง  สมควรต้องเริ่มจาก
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก  เพราะจะช่วยให้ทุกคนในทีมสามารถปฏิบัติงานร่วมกัน  
อย่างเข้าใจบทบาทของตนเอง  และท าให้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยที่การสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกจะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
  1. กำรเปิดโอกำสให้มีช่วงเวลำที่สมำชิกจะท ำควำมรู้จักและคุ้นเคยกัน 
   โดยให้สมาชิกทั้งหมดมาประชุมกัน  แล้วให้แนะน าตัวและตอบค าถามเกี่ยวกับ 
ตัวเอง  ซึ่งจะท าให้สมาชิกทีมได้รู้จัก  คุ้นเคยและรับรู้ถึงแรงจูงใจของบุคคลอ่ืน  ตลอดจนเริ่มต้น
ที่จะติดต่อสื่อสารและแสดงความเข้าใจระหว่างกัน  
  2. ให้เวลำสมำชิกในกำรสื่อสำรเกี่ยวกับควำมต้องกำรและจุดมุ่งหมำย 
และรับรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจ  เห็นใจและบรรยากาศในการอยู่
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะส่งผลให้ทีมงานมีพ้ืนฐานทางจิตใจร่วมกัน 
  3. กำรสื่อสำรเกี่ยวกับวงจรชีวิตของทีม  : โดยสมาชิกร่วมกันท าความเข้าใจใน
พัฒนาการของทีม  ตั้งแต่การก่อตัวสร้างปฎิสัมพันธ์  และการแยกย้าย  ท าให้สมาชิกต่างมีความ
เข้าใจร่วมกันเรื่องการท างานเป็นทีม  เพื่อจะได้วางแผนในการท างานได้อย่างถูกต้องและ
สอดคล้องกัน  ซึ่งจะส่งเสริมศักยภาพของทีมงาน 
  4. สร้ำงเสียงหัวเรำะและอำรมณ์ขันในกำรท ำงำนเป็นทีม  :  โดยจะช่วยลด 
ความเครียดในงานหรือเมื่อเกิดปัญหาขึ้น  และจะท าให้สมาชิกในทีมมีความพอใจในการท างาน
มากขึ้น มีความกระตือรือร้นในการท างาน  และสามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จ
เรียบร้อย 
  5. ให้เวลำในกำรก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน  :  เพ่ือให้แน่ใจว่าสมาชิกของทีมจะมี 
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วิสัยทัศน์  และจุดมุ่งหมายเดียวกัน  ซึ่งจะท าให้การตัดสินใจและการท างานมีทิศทางที่ชัดเจน  
และเป็นเอกภาพ  ไม่ใช่แต่ละคนต่างปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน  โดยไม่ทรายความต้องการ
และแผนงานของทีม 
  6. จัดล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม  :  ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์  อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตารางเวลาของทีม  และระยะเวลาส าหรับงานที่ไม่จ าเป็น  พร้อมๆ  กับเพ่ิมเวลา
ให้กับปัญหาที่ต้องการความใส่ใจเพิ่มเติม  ซึ่งจะต้องมีการติดตาม  ตรวจสอบและจัดล าดับ
ความส าคัญของงานอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานของทีมบรรลุเป้าหมายในระยะยาว
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กำรสร้ำงและพัฒนำทีมงำน 
หลักกำรพัฒนำทีมงำน 

ปกติการท างานที่มีประสิทธิภาพนั้น จะประกอบด้วยหลักการ (Principles) ซึ่งแสดงถึง 
องค์ประกอบส าคัญในการท างานนั้น ๆ  และส่วนประกอบทางด้านเทคนิค  (Technique)                
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เราสามารถท างานได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งมี  หลักกำรส ำคัญของกำรท ำงำนแบบ
ทีมที่มีประสิทธิภำพ 

 1. กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจระหว่ำงกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจ การไม่ระแวงซึ่งกันและกัน  
เป็นบันไดขั้นแรกท่ีน าไปสู่การเปิดเผยและการปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิก
ร่วมมือกันแก้ปัญหา และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 
  2. กำรสื่อสำรระหว่ำงกันแบบเปิดเผยจะเป็นบันไดขั้นส าคัญที่เปิดโอกาสในการ
ประสานความรู้สึก และประสานความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก โดยเริ่มต้นด้วยการท า
ความคุ้นเคยจากการพูดคุย ซักถาม และโต้ตอบกันอย่างเปิดเผยและจริงใจ ซึ่งจะช่วยปิดช่องว่าง 
(Gap) ของความระแวงและความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยของแต่ละคน หรือที่เรียกตามภาษาพูดว่า 
“พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง”  
  3. กำรปรึกษำหำรือกัน โดยเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันได้อย่างเปิดเผย  เมื่อเกิดปัญหาหรือความรู้สึกขัดแย้งระหว่างกัน  โดยการน าประเด็นปัญหา
หรือข้อขัดแย้งมาแจกแจง   วิเคราะห์  และร่วมกันพิจารณา   
  4. กำรสร้ำงควำมร่วมมือกันอย่ำงแข็งขัน อาจท าได้โดยการอาศัยกิจกรรมการท างาน
แบบเป็นทีม โดยให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วม(Participation) ตามขอบเขต และบทบาทหน้าที่    
ที่เหมาะสมของแต่ละคน  
  5. กำรติดตำมและกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทีมงำน เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารต้องติดตาม
เอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ โดยอาจท าได้โดยการให้รางวัล  หรือยกย่องทีมที่ประสบความส าเร็จให้
เป็นทีมงานตัวอย่าง เปิดโอกาสให้ทีมงานน าเสนอผลงานในโอกาสพิเศษ ตลอดจนต้องเสริมสร้าง
ความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในการท างานแก่ทีมงาน  
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กำรสื่อสำรภำยในทีม 

ราอาจกล่าวได้ว่า “กำรติดต่อสื่อสำร (Communication)”  
จะเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญกับการท างาน และการอยู่รวมกันเป็นทีม การสื่อสารจะช่วย
ให้ทีมงานมีความคิด แนวทางปฏิบัติ และ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

รูปแบบของกำรสื่อสำรภำยในทีม  ปกติการสื่อสารระหว่างบุคคลมีหลายลักษณะ             
ซึ่งอาจมีความเหมาะสมแตกต่างกันในหลายสถานการณ์ และจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่างกัน โดยการสื่อสารแต่ละรูปแบบจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน เรียกว่า “เครือข่ำยกำร
ส่ือสำร( Communication  Network) ” ซึ่งเราสามารถแบ่งการติดต่อสื่อสารภายในกลุ่ม 
หรือ ทีมออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. กำรสื่อสำรแบบลูกโซ่  (Chain  Network) เป็นเครือข่ายการสื่อสาร 
ที่สมาชิกแต่ละคนจะติดต่อสื่อสารกับสมาชิกคนอ่ืนที่อยู่ถัดจากเขาเท่านั้น ท าให้การเคลื่อนที่ 
ของข้อมูลไม่เป็นอิสระ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการประสานงาน และเชื่อมโยงระหว่างบุคคล                
กับเพ่ือนร่วมงานที่อยู่ถัดไปเท่านั้น ท าให้ข้อมูลในการสื่อสารอาจเบี่ยงเบน 
    2. กำรสื่อสำรแบบตัง Y (Y Network)  เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่สมาชิกคน
กลางจะท าหน้าที่รับและกระจายข่าวสารให้กับสมาชิกคนอ่ืน ๆ และสมาชิกคนอ่ืนก็จะ
ติดต่อสื่อสารแบบลูกโซ่กับสมาชิกท่ีอยู่ถัดจากเขา โดยสมาชิกท่ีอยู่ ณ จุดตัดที่คอของ Y จะเป็น
ศูนย์กลางและมีบทบาทส าคัญในการสร้างความส าเร็จ หรือความล้มเหลวในการสื่อสารของทีม 
ซึ่งอาจจะใช้สมาชิกมากกว่า 1 คนมาช่วยกันปฏิบัติงาน 
    3. กำรสื่อสำรแบบวงล้อ (Wheel  Network)  หรือ กำรสื่อสำรแบบดำว 
(Star  Network) เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่มีสมาชิกคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ติดต่อสื่อสารของทีม โดยเขาจะเป็นผู้รับ- ส่งข่าวสาร และสร้างความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่น ซึ่ง
บางครั้งเขาอาจเป็นผู้ตัดสินใจ และสั่งงานให้สมาชิกคนอ่ืนปฏิบัติตาม หรือเป็นผู้น าของกลุ่ม
นั่นเอง               
    4. กำรสื่อสำรแบบวงกลม (Circle) เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่สมาชิกแต่ละ
คนจะติดต่อสื่อสารกับสมาชิกที่อยู่ถัดไปทั้งสองข้างในเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร  โดยทุกคนใน
กลุ่มจะมีฐานะเท่าเทียมกัน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจในทีม แต่อาจมีปัญหาในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนจะเท่าเทียมกัน จึงไม่มีคนสั่งงานและตัดสินใจอย่าง
เด็ดขาด 
    5. กำรสื่อสำรแบบทุกช่องทำง (All-channel  Networks) เป็นเครือข่าย
การสื่อสารที่สมาชิกทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้โดยตรง ท าให้ข้อมูลข่าวสาร
สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ สมาชิกสามารถพูดจา  ปรับความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน โดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม ท าให้ข่าวสารข้อมูลถูกส่งจากต้นทางไปยังผู้รับสารแต่ละ
คน ซึ่งจะมีความถูกต้องและไม่เบี่ยงเบน 
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อุปสรรคในกำรรับข่ำวสำร 
เราสามารถพิจารณาอุปสรรคในการรับข้อมูลข่าวสารของบุคคลหรือกลุ่มออกเป็น  4  

ประเภท คือ 
1. กำรเลือกเข้ำถึง  (Selection  Exposure)ปกติบุคคลจะไม่เข้าถึงและรับ 

ข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบ แต่จะเข้าถึงข่าวสาร หรือช่องทางที่เขารู้สึกพอใจ หรืออาจจะอยู่ใน
พ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพียงบางประเภทเท่านั้น ซึ่งจะมีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มที่เกิด
จากสมาชิกที่มีลักษณะร่วมกัน เช่น ความสนใจ ค่านิยม และบรรทัดฐาน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้กลุ่ม
แสดงพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน ๗งเข้าถึงและรับทราบข้อมูลที่มีรูปแบบเดียวกัน 

2. กำรเลือกสนใจ (Selective  Attention) นอกจากข้อจ ากัดในการเข้าถึง 
แล้ว  บุคคลแต่ละกลุ่มจะเลือกให้ความสนใจในข่าวสารที่ตนให้ความส าคัญ หรือเห็นว่ามีคุณค่า 
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในขณะนั้นว่า  บุคคลมีความสนใจในเรื่องใด  ซึ่งถ้าหากรับทราบ
ข่าวสารที่ไม่อยู่ในความสนใจก็จะปล่อยให้ผ่านไป  ไม่จดจ า  หรือน ามาใช้ 
    3. กำรเลือกรับรู้  (Selective  Perception)บุคคลและกลุ่มเลือกรับข้อมูล
เข้ามาประมวลผล ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ตนอาจเคยชิน สนใจ ท าให้เขาไม่สนใจข้อมูลอ่ืนที่ส่งมา
พร้อมกัน ท าให้การรับรู้ และเข้าใจข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ขาดความสมบูรณ์ และแต่ละคนจะท า
ความเข้าใจกับเรื่องต่าง ๆ แตกต่างกัน 
    4. กำรเลือกจ ำ (Selective  Retention) บุคคล และ กลุ่ม ท าการเลือกท่ีจะ
เก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในความทรงจ า เพราะเราไม่สามารถท่ีจดจ าทุกเรื่องที่เกิดข้ึนได้ บุคคลจึง
เลือกที่จะจ าในบางเรื่อง และลืมเรื่องอ่ืน ๆ ไป เพียงแต่ว่ากระบวนการในการจ าและลืมนั้นจะ
เกิดข้ึนโดยเราไม่ตั้งใจ ท าให้เราจ าในบางเรื่องที่ไม่ส าคัญ  หรือลืมเรื่องที่ต้องการจะจดจ า 

 
ปัจจัยท่ีก ำหนดข่ำยกำรสื่อสำรในทีม  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อข่ายการสื่อสารในแต่ละทีม ได้แก่ 

 1. งำนและหน้ำที่  จะเป็นปัจจัยส าคัญในการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม  เพราะสมาชิก
จะต้องสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือให้ทุกคนสามารปฏิบัติงานร่วมกันจนบรรลุ
เป้าหมายได้ตามต้องการ 
  2. ขั้นตอนและแบบแผนกำรปฏิบัติ  จะมีอิทธิพลต่อเครือข่ายการสื่อสารในทีม 
เพราะจะเป็นรูปแบบการปฏิบัติงาน และการประสานงานกันภายในกลุ่ม ซึ่งจะใช้ช่องทางและ
แนวทางท่ีสมาชิกสื่อสารระหว่างกัน 
  3. สภำพแวดล้อม  เช่น สถานที่ ระยะห่างระหว่างสมาชิก หรือเทคโนโลยีที่ใช้ จะมี
อิทธิพล ต่อการสื่อสารระหว่างสมาชิก  

 4. คุณสมบัติส่วนตัว ของสมาชิกแต่ละคนจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการสื่อสารภายใน
ทีม โดยสมาชิกแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ของตน ท าให้การสื่อสารของกลุ่มต้องมีรูปแบบที่ช่วยให้
สมาชิกแต่ละคนสื่อสาร และท าความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง 

 



  15  

 

คุณสมบัติของเครือข่ำยกำรสื่อสำรภำยในทีม  มีปัจจัยที่ก าหนดคุณสมบัติของเครือข่ายการ
สื่อสารในทีม ดังนี้ 

 1. ระยะห่ำง (Distance) หรือจ านวนคนที่ค่ันอยู่ระหว่างบุคคล 2 คนที่ต้องสื่อสารกัน 
ซึ่งเราอาจวัดได้จากจ านวนต าแหน่งต่าง ๆ ที่ค่ันอยู่ตรงกลางระหว่างบุคคลที่ต้องสื่อสารกัน ซึ่งจะ
ท าให้ความรวดเร็วและความถูกต้องในการสื่อสารความเข้าใจระหว่างกันลดลงไปตามล าดับ 

 2. กำรกระจำย (Distribution) ท าให้รู้การเคลื่อนไหวของข่าวสารว่าเคลื่อนที่
อย่างไร และขยายตัวไปในทิศทางใด  แม้ว่ากลุ่มจะมีจ านวนสมาชิกจ านวนเท่ากัน แต่ในกลุ่มท่ีมี
การกระจายข้อมูลมาก จะท าให้ข่าวสารเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็จะท าให้ข่าวสารเกิดการ
คลาดเคลื่อนหรือ ผิดพลาดมากข้ึน 

 3. ศูนย์รวมสัมพันธ์ของกลุ่ม (Relative  Centrality) จะเป็นต าแหน่งศูนย์กลางใน
การติดต่อสื่อสารของสมาชิก หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นต าแหน่งผู้น าของกลุ่ม ซึ่งเราพบว่าบางกลุ่ม
มีศูนย์กลางมากกว่า 1 ที่ และบุคคลที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารไม่ใช่ผู้น าหรือ หัวหน้า
ทีมโดยต าแหน่งก็ได้ 

 4. ควำมอ่ิมตัว (Saturation) หมายถึง  ความหนาแน่นของกิจกรรมการสื่อสารที่อยู่ 
ณ ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งของกลุ่ม ความอ่ิมตัวแสดงให้เห็นว่าต าแหน่งใดในกลุ่มท่ีมีบทบาทใน
การสื่อสาร ซึ่งเราสามารถพิจารณาได้จากความเคลื่อนไหวของข้อมูลไปยังต าแหน่งนั้น ๆ มาก
หรือน้อยเพียงใด  
  5. ควำมเป็นอิสระ (Independent) ถ้าสมาชิกในกลุ่มมีความเป็นอิสระในการ
ติดต่อสื่อสารมากเท่าใด กลุ่มก็จะเปิดรับข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมาก
ตามไปด้วย ซึ่งจะท าให้กลุ่มมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้มากข้ึน 
 

กำรตัดสินใจของทีม 
 กำรตัดสินใจของกลุ่ม การตัดสินใจ (Decision  Making)  หมายถึง กระบวนการ

พิจารณาบ่งชี้ถึงปัญหา และโอกาสต่าง ๆ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดทางเลือก แล้ว
เลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด  การตัดสินใจของกลุ่มมี 6 ลักษณะดังนี้ 

 1. กำรตัดสินใจโดยขำดกำรตอบสนอง (Decision by Lack of Response)  
คือ การตัดสินใจของกลุ่มเมื่อเกิดปัญหาขึ้น และก็จะมีความคิดหนึ่งที่เสนอขึ้นมา โดยกลุ่มยอมรับ
โดยปราศจากการโต้เถียงกัน ท าให้ความคิดอ่ืนถูกมองเลยผ่านไป อาจจะท าให้สูญเสียโอกาสใน
การวิเคราะห์ และเลือกทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสมกว่า 

 2. กำรตัดสินใจโดยบุคคลที่มีอ ำนำจหน้ำที่  (Decision by Authority Rule) 
คือ การตัดสินใจที่เกิดข้ึนจากผู้มีอ านาจหน้าที่ หรือต าแหน่งในการตัดสินใจและมักจะเป็นหัวหน้า
ทีม ดังนั้นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับผู้มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจว่าเขามี
ทักษะและวิธีการที่ดี ได้รับการยอมรับ ตลอดจนน าความคิดไปปฏิบัติได้จริงเพียงใด 
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 3. กำรตัดสินใจโดยคนกลุ่มน้อย  (Decision by Minority Rule) คือ การตัดสินใจ

โดยคนกลุ่มน้อยที่มีอ านาจและอิทธิพลในทีม ปกติจะมีบุคคล 2 - 3 คน ที่สามารถ  ครอบง าหรือ
ชักจูงการตัดสินใจของกลุ่ม โดยชี้น า กระตุ้น หรือผลักดันให้บุคคลอื่นในทีมยอมปฏิบัติตามท่ีพวก
เขาต้องการ ทั้งที่เต็มใจหรือไม่ก็ตาม  ท าให้คุณภาพของการตัดสินใจและอนาคตของทีมอยู่ในมือ
ของคนกลุ่มน้อย 

 4. กำรตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่  (Decision by Majority Rule)   
คือ การตัดสินใจโดยยึดตามมติของเสียงส่วนใหญ่ในกลุ่มที่อาจจะใช้วิธีการทางตรง หรือทางอ้อม 
ปกติการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่จะมีคู่ไปกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยในองค์การซึ่ง
จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและความเต็มใจที่จะน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 

 5. กำรตัดสินใจโดยใช้วิธีหำข้อสรุปร่วม  (Consensus) คือ วิธีการตัดสินใจโดยการ
เลือกที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วย ซึ่งอาจจะมากกว่าหนึ่งทางเลือก และน ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน จนสมาชิกอ่ืนที่คัดค้านก็จะรับฟัง ยอมรับ และตกลงท าตามด้วย 
  6. กำรตัดสินใจแบบเอกฉันท์  (Decision by  Unanimity) คือ การตัดสินใจที่
สมาชิกทุกคนตกลงยอมรับการตัดสินใจของกลุ่มอย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยความเข้าใจและเห็นด้วย
กับแนวความคิดของกลุ่ม ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างเป็นอุดมคติ และเกิดข้ึนยากในชีวิตจริง
ปกติกลุ่มที่มีประสิทธิภาพจะไม่จ ากัดการตัดสินใจของตนอยู่แค่วิธีการใดเพียงวิธีเดียว แต่กลุ่มจะ
เลือกใช้วิธีการตัดสินใจที่เหมาะสมกับปัญหานั้นมากท่ีสุด ซึ่งจะข้ึนอยู่กับทักษะของผู้น าและ
ทีมงานด้วยเหมือนกัน 
ข้อดีและข้อเสียในกำรตัดสินใจของกลุ่ม 

ข้อดีในกำรตัดสินใจของกลุ่ม 
   1. การตัดสินใจโดยใช้กลุ่มจะรวมความรู้ ทักษะ และความช านาญมากกว่าบุคคล
เพียงคนเดียว 
   2. การตัดสินใจโดยใช้กลุ่มจะมีความหลากหลายทางความคิด ท าให้ไดจ านวน
แนวคิดและทางเลือกมากกว่าการตัดสินใจของแต่ละบุคคล 
   3. การตัดสินใจของกลุ่มยังก่อให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจ การยอมรับจาก
สมาชิกในกลุ่ม ท าให้เกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสียในกำรตัดสินใจของกลุ่ม 
   1. ความกดดันท่ีสมาชิกในกลุ่มพยายามจะท าความคิดของตนให้เป็นรูปแบบ
เดียวกับความคิดของสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม ซึ่งอาจท าให้น าไปสู่การตัดสินใจแบบคล้อยตามกัน 
และอาจท าให้เกิดการครอบง าทางความคิด 
   2. การตัดสินใจโดยกลุ่มจะใช้เวลามากกว่าการตัดสินใจเพียงคนเดียว ท าให้
ตัดสินใจ 
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ไม่ทันต่อข้อก าหนดเวลา    
ที่มำ  : 
https://ajsuthasinee.files.wordpress.com/2010/10/e0b89be0b8b1e0b888e0b888e0b8
b1e0b8a2e0b8aae0b8b9e0b988e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b8aae0b8b3e0b980e
0b8a3e0b987e0b888e0b983e0b899e0b881.doc 
 

4. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
   4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินด้านการอ่าน การเขียนนักเรียนชั้น ป.1-6  ม.1-3   
ปีการศึกษา 2661  เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลในการพัฒนา 

1) วิเคราะห์ผลการประเมินและท าฐานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออก  
เขียนไม่ได้/อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ไม่เข้าใจเรื่องการอ่าน 
     2) จัดท าแนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ปี 2561  
และส่งมอบให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางการในพัฒนานักเรียน 
 
 

รูปแบบ/แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 

 
 
PLAN 

1. วิเครำะห์นโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
1.1 นโยบำยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำร   :  นโยบายปฏิรูปการศึกษา 

ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)  โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ  ทั้งนี้ได้ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์  4  ประการ คือ 1) คนไทยและการศึกษาไทยมี
คุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล  2) คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการอ่าน 
และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  3)  คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตส านึกและค่านิยมที่
พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 4)  คนไทยคิด
เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้  : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม 2552 เห็นชอบให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ  โดยก าหนดให้   วันที่  2  
เมษายนของทุกปี  ซึ่งเป็นวันคล้ายวนพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี  เป็นวันรักการอ่าน และก าหนดให้ปี 2552-2561  เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน 
 
 

https://ajsuthasinee.files.wordpress.com/2010/10/e0b89be0b8b1e0b888e0b888e0b8b1e0b8a2e0b8aae0b8b9e0b988e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b8aae0b8b3e0b980e0b8a3e0b987e0b888e0b983e0b899e0b881.doc
https://ajsuthasinee.files.wordpress.com/2010/10/e0b89be0b8b1e0b888e0b888e0b8b1e0b8a2e0b8aae0b8b9e0b988e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b8aae0b8b3e0b980e0b8a3e0b987e0b888e0b983e0b899e0b881.doc
https://ajsuthasinee.files.wordpress.com/2010/10/e0b89be0b8b1e0b888e0b888e0b8b1e0b8a2e0b8aae0b8b9e0b988e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b8aae0b8b3e0b980e0b8a3e0b987e0b888e0b983e0b899e0b881.doc
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1.2 จุดเน้นพัฒนำผู้เรียน  สพฐ.  ตำมยุทธศำสตร์ที่ 2   
      1.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่าน :  กิจกรรมที่ส่งเสริม 

ผู้เรียนมีนิสัย   รักการอ่าน ใฝ่หาความรู้ใช้การอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองและ
สังคม และแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด   ก าหนดเกณฑ์ผู้เรียนที่อ่านหนังสือ (ไม่รวม
หนังสือเรียน) เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด หมายถึง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน 
เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านให้เหมาะสมกับวัย โดยอ่านหนังสือต่อปี (ไม่รวมหนังสือเรียน) ดังนี้   
              ระดับปฐมวัย อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า  6 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 10 นาท ี
              ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 12 เล่มต่อปี  หรือเฉลี่ยวันละ 
30 นาท ี
              ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 14 เล่มต่อปี  หรือเฉลี่ยวันละ 
60 นาท ี
              ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 
90 นาท ี
              ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี  หรือเฉลี่ยวันละ 
120 นาท ี
                  1.2.2 ตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หา
ความรู้ ใช้การอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองและสังคม เช่น  ค่ายการอ่าน  เล่า
นิทาน  เรียงความ  โต้วาที การท าหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมพ่ีชวนน้องอ่าน  คลินิกหมอภาษา  
หุ่นมือสื่อภาษา   เป็นต้น 
                  1.2.3 แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข่าวสารข้อมูล สารสนเทศ  
แหล่งความรู้ทางวิทยาการและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น  2 ประเภท 
ได้แก่ 
                          1.2.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  เช่น  ห้องสมุดโรงเรียน มุมรักการ
อ่าน มุมหนังสือในห้องเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องมัลติมีเดีย เป็นต้น 
       1.2.5  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เช่น ห้องสมุดประชาชน 
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา สถานประกอบการ วัด ครอบครัว ชุมชน องค์การภาครัฐ
และภาคเอกชน แหล่งข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เป็นต้น 
       1.2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม 

   1.2.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
       1.2.8 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีนวัตกรรม 
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และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งใน ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ 
      1.2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีควำมสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
      1.2.10 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 

1.3 นโยบำย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 
      3.1.1 เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-NET และ NT ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  50   
      3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  อ่านออกเขียนได้                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  อ่านคล่องเขียนคล่อง  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
      3.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนว
ทางการประเมิน PISA 
      3.1.4  จ านวนนักเรียน  LD  ลงลด 

2. ประชุมสัมมนำคณะท ำงำนระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
   2.1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  19 - 21  เมษายน  2561  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3  จัดประชุมสัมมนา การจัดการความรู้ (KM)ส าหรับโรงเรียนที่มีผล
การทดสอบ O-NET  ป.6 สูง  (ระดับดีเด่น)  ณ  โรงแรมบลูโฮเทล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม   
   2.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  9 - 11  พฤษภาคม  2561  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3  จัดประชุมสัมมนา การจัดการความรู้ (KM)ส าหรับโรงเรียนที่มีผล
การทดสอบ O-NET ม.3  และ NT ป.3  สูง (ระดับดีเด่น)  ณ  โรงแรมเชียงคานฮิลลรี์สอร์ท                 
อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
   2.3 น านโยบายสู่การปฏิบัติ  :  ประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน าไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง  เช่น การประชุมผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประชุมผู้บริหารโรงเรียน 
   2.4 จัดท าแผนงานโครงการพัฒนา/ยกระดับผลสัมฤทธิ์   
   2.5 จัดท ารูปแบบ/แนวทางให้โรงเรียนน าไปใช้ 

3. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
   3.1 วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ,NT  ปีการศึกษา 2560  เปรียบเทียบรายโรง/
พัฒนาการ  
   3.2 วิเคราะห์ผลการประเมินการอ่าน เขียนข้อมูลรายโรง ปีการศึกษา 2560 

  3.3 น าผลการทดสอบมาวางแผนพัฒนาปีการศึกษา 2561 
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     DO 
 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

 1.1 จัดท าแนวทาง/รูปแบบพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และการอ่าน 
การเขียน 
    1.1.1 จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
    1.1.2 รูปแบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย                        
ปีการศึกษา 2561 
    1.2.3  สนับสนุนสื่อนวัตกรรม/สนับสนุนงบประมาณ  
      1) คู่มือการด าเนินงานขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2561 
      2) คู่มือการสอนแจกลูกสะกดค า 
      3) ข้อสอบคู่ขนานตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐาน 
          ฯลฯ 
  1.2 พัฒนาครู/ สร้างแรงจูงใจ  :   
    1.2.1 สร้างแรงบันดาลใจ   แรงบันดาลใจที่ท าให้ครูมุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียน 
มีความสามารถทางภาษาไทย  ดังนี้ 
         1) เป็นความรู้สึกรับผิดชอบของครูที่ต้องพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะใน
ภาษาไทยเกิดความภูมิใจในมรดกของชาติ คือ ภาษาไทย 
         2) การที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยต่ าซึ่งเป็นภาษาของคนไทย ดังนั้น
จึงจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหานี้ 
         3) ครูเห็นความจ าเป็นที่ต้องฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการประมวลความคิด 
สรุปความรู้ ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า เขียนเป็นความเรียงในระดับท่ีสูงขึ้น 
     4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนร่วมมือกัน วางแผนสอนซ่อม
เสริมภาษาไทยแก่นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เป็นรายบุคคล โดยประสานความ
ร่วมมือระหว่างครูภาษาไทย ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน บุคลากรในโรงเรียนและต่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน 
     5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนส่งเสริมให้ครูภาษาไทยจัดการ
เรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และฝึกคิด โดยปฏิบัติจริง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอด้วยวิธีเรียน เทคนิควิธีสอนและสื่อที่เหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับ
การพัฒนานักเรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
             1.2.2  ประชุมสัมมนาทางวิชาการตามแผนงาน/โครงการ 
    1.2.3  ส่งสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
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    1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
  1.3  จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย  
    1.3.1 จัดแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เดือน  มิถุนายน 2561 
    1.3.2 จัดแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เดือน  มิถุนายน 2561 
    1.3.3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ เดือน กรกฎาคม 2561 
    1.3.4 มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการแข่งขันเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
2. น ำรูปแบบไปใช้/นิเทศติดตำม 
  2.1 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานกลุ่มเป้าหมาย  :  ประชุมชี้แจงการน าแนวทาง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET,NT)  ไปใช้ในการการพัฒนาโรงเรียนกลุ่มต่ า                    
โดยมีโรงเรียนกลุ่มสูง ให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ด้วยกระบวนการ  PLC 
  2.2 มอบเอกสาร/คู่มือการด าเนินงานฯ   
  2.3 จัดท าแผนการนิเทศ/ปฏิทินการนิเทศ 
  2.4 นิเทศติดตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และการอ่าน  การเขียน 
นักเรียนทุกระดับชั้น ด้วยกระบวนการ  PLC 
 
 
Check 
 
 1. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

 1.1 วิเคราะห์ผลการนิเทศติดตาม และสะท้อนผล  :  วิเคราะห์ผลการนิเทศตาม
กระบวนการ  
PLC  เพ่ือสะท้อนผล เพ่ือน าผลไปปรับปรุงพัฒนา 
  1.2 น าแบบทดสอบไปทดสอบนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  30  โรงเรียน 
เดือนละ  1  ครั้ง   

 1.3 ประเมินการอ่าน การเขียน  นักเรียนทุกระดับชั้น ตามรูปแบบ/เครื่องมือที่ สพฐ. 
จัดส่งให้  

 1.4 ศึกษาความพึงพอใจของ ผู้บริหารโรงเรียน  ครู นักเรียน 
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Action 
 
 1. สรุป/รำยงำน 

 1.1 สรุปผลการด าเนินงาน  :  รายงานโครงการ 
 1.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
 1.3 เผยแพร่ผลงาน 

 
 

รูปแบบ/แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับ โรงเรียน 

 
 
   PLAN     :  ผู้บริหำรโรงเรียน 
 
1. วิเครำะห์นโยบำยที่เกี่ยวข้อง 

1. วิเครำะห์นโยบำยที่เกี่ยวข้อง  :  ศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ /จุดเน้น 
สพฐ./และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรียน 
กรรมการสถานศึกษา ชุมชน  ผู้ปกครอง  รับทราบเพ่ือให้การส่งเสริมสนับสนุนให้การด าเนินงาน
ระดับโรงเรียนประสบความส าเร็จ เป็นไปตามเป้าหมาย 

            1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา  :  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับ
บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรียน  /ก าหนดเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2561 ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
   1.2 วางแผนการด าเนินงาน/พัฒนา  :  จัดท าโครงการประจ าปี 

  1.3 มอบหมายภารงานให้ครูผู้สอน (จัดวางบุคคล)  :  ให้พิจารณาจัดหาครูที่มี
ความรู้ ความสามารถ ใจดี รักเด็กเสียสละ ทุ่มเท ขยันสอน ไม่ทิ้งห้องเรียน ให้สอนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ทุกคน โดยให้ด าเนินการก่อนเปิด
เรียนในภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา 

2. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
   2.1 วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ,NT  ปีการศึกษา 2560 เพ่ือสรุปหาจุดเด่น                
จุดที่ควรพัฒนาในปีการศึกษา 2561  
   2.2 วิเคราะห์ผลการประเมินการอ่าน เขียนข้อมูลนักเรียนรายคน  ปีการศึกษา 
2560  เพ่ือหาแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับปรับปรุง 
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   2.3 ก าหนดเป้าหมายค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET,NT  ให้สอดคล้อง
กับเขตพ้ืนที่ 
   2.4 คัดกรองนักเรียนแยกเด็ก เก่ง ปานกลาง อ่อน เพ่ือหาทางช่วยเหลือ 

 
        DO 
 

1. กระบวนกำรส่งเสริมพัฒนำ 
  1.1 มีแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

โดยเน้นคุณภาพนักเรียน คุณภาพครูผู้สอน และการบริหารจัดการที่ดี และโรงเรียนผนวก
แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยไว้ในการประกันคุณภาพของโรงเรียนด้วย 

  1.2 สนับสนุนสื่อนวัตกรรม/ สนับสนุน  :  สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  แบบฝึก  ใบงาน 
   1.3 บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม  :  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ปกครอง  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรรมการ
สถานศึกษา 
   1.4 ส่งเสริมครู/นักเรียนได้ร่วมทักษะวิชาการ  :  ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน, การแข่งขันทักษะภาษาไทย , 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่เห็นสมควร  
   1.5 สร้างขวัญก าลังใจให้ครู  :  น าครู/นักเรียน  ศึกษาแหล่งเรียนรู้/  มอบ
ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนดี  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

2. น ำรูปแบบไปใช้/นิเทศติดตำม 
   2.1 นิเทศ ก ากับติดตาม  :  จัดท าแผนงานโครงการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
โดยนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกสัปดาห์   ด้วยกระบวนการ  PLC 
   2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนปิดภาคเรียน  :  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หลังเสร็จสิ้นการสอบปลายปีการศึกษา  เพื่อสะท้อนผลการด าเนินงาน  โดยเชิญชุมชน  
ผู้ปกครอง มาชื่นชมผลงานนักเรียน  
   2.3 น าผลการด าเนินงานไปใช้พัฒนาต่อยอดในปีการศึกษาต่อไป   
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 Check 
 
 1. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

  1.1 วิเคราะห์ผลการนิเทศติดตาม สะท้อนผล  :  สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามกระบวนการนิเทศ เพ่ือสะท้อนผล  และน าผลไปปรับปรุงแก้ไข 

  1.2 ทดสอบพัฒนาการของนักเรียน  :  น าแบบทดสอบที่สร้าง/พัฒนาขึ้นโดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ไปทดสอบวัดพัฒนาการ/
ความก้าวหน้าของผู้เรียน  
ทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน  2561 – มกราคม 2562 

  1.3 ศึกษาความพึงพอใจของ ครู นักเรียน : ประเมินความพึงพอใจของครูต่อ
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา / ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครู 
 
Action 
 
 1. สรุป/รำยงำน 

  1.1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  :  สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแผนงานโครงกรประจ าปี  

  1.2 เผยแพร่ผลงานดีเด่น  :  น าผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับเผยแพร่ให้ชุมชน  
องค์กรอ่ืนๆ ได้น าไปใช้ 

  1.3 มอบรางวัล  :  มอบรางวัลให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี /ยกย่องครูผู้สอนที่มีวิธี
ปฏิบัติที่ดีให้ชมชนได้รู้จัก 
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รูปแบบ/แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับห้องเรียน 
 
 
PLAN       :  ครูผู้สอน 
 
 1. ศึกษำหลักสูตร/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

  1.1 วิเคราะห์หลักสูตร  :  ครูผู้สอนศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา/
มาตรฐาน ตัวชี้วัด  ในสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือเตรียมการสอนให้บรรลุเป้าหมาย 

  1.2 ศึกษาโครงสร้างข้อสอบ O-NET,NT  :  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ต้องศึกษาโครงสร้างข้อสอบเพ่ือใช้เป็นค า
ส าคัญ(Kea Word) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้นักเรียนเข้าใจจุดเน้นในเนื้อหา
รายวิชา  ทั้งนี้จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจในรูปแบบข้อสอบเพ่ือนักเรียนจะได้คุ้นชินในการ
หาค าตอบ 
     1.3 จัดหาสื่อนวัตกรรม  :  ครูผู้สอนต้องจัดหาเตรียมสื่อนวัตกรรม  เช่น  แผนการ
สอน  ใบงาน  ใบความรู้ แบบฝึก  ข้อสอบ  ตลอดทั้งสื่ออิเล็กทอนิกส์  เช่น  คอมพิวเตอร์                
อินเทอร์เน็ท  DLTV 
 2. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 

  2.1 วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ,NT  ปีการศึกษา 2560 :  ครูผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET,NT  ปีการศึกษา 2560  ซึ่งจะท าให้ทราบผลการสอนว่า  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดใด ที่นักเรียนเรียนแล้วสอบได้คะแนนน้อย  หรือมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ สพฐ.
หรือระดับประเทศ  หรือมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ที่ สทศ.รายงานผลว่า  “จะต้องปรับปรุงเร่งด่วน” 

  2.2 วิเคราะห์ผลการประเมินการอ่าน การเขียนข้อมูลนักเรียนรายคน  ปีการศึกษา 
2560  :  ครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ผู้เรียนรายคนด้านการอ่าน การเขียน  เพื่อจะทราบพ้ืนฐาน
นักเรียน  หากพบข้อบกพร่องหรือผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  จะได้หาแนวทางสอน
ซ่อมเสริมทันที 

  2.3 วิเคราะห์ผู้เรียนรายคน/คัดกรองนักเรียน  :  ครูผู้สอนต้องคัดกรองจ าแนก
นักเรียนออกเป็น   3  กลุ่ม  คือ  กลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  กลุ่มอ่อน  เพื่อเตรียมหาทาง
ช่วยเหลือให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
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     DO 
 
 1. กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  :  ครูผู้สอน 
   1.1 จัดท า/จัดหาโครงการสอน/แผนการสอน  :  ครูผู้สอนต้องเตรียมโครงการสอน  
มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในชั้นที่สอนจัดหา
แผนการสอน หรือสคริปการสอน  ให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
   1.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย   
     1.2.1 ใช้เทคนิคการสอนตามความเหมาะสม บริบทของโรงเรียน นักเรียน 
ห้องเรียน ฝึกการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนจากการปฏิบัติจริง 
     1.2.2 กรณีเรียนตามสื่อ DLTV  ครูจะต้องศึกษาเนื้อหาบทเรียน  เตรียมใบ
ความใบงานก่อนการสอนอย่างน้อย  1  สัปดาห์  และต้องคอยก ากับดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียนไปพร้อมกับครูต้นทางและเม่ือจบชั่วโมงการเรียนแต่ละชั่วโมงครูจะต้องทบทวนบทเรียน
อีกครั้งเพ่ือเป็นการสรุปเนื้อให้นักเรียนได้เข้าใจ 
     1.2.3 ใช้วิธีเพ่ือนช่วยเพื่อนในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / หรือตาม
โอกาสเหมาะสม กรณีมีนักเรียน   

  1.3 ใช้สื่อนวัตกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา  :  ครูต้องเตรียมสื่อท่ีสอดคล้องกับเนื้อ
ให้พร้อม  โดยมีการเตรียมการสอนก่อนลงมือสอนนักเรียน 

  1.4 มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง/ประเมินความก้าวหน้าตลอดเวลา   
 1.4.1  ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูควรทบทวนบทเรียนที่เรียน 

มาก่อนเพื่อเป็นการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ หรือการน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียน 

 1.4.2  ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูผู้สอนต้องสังเกต 
พฤติกรรมนักเรียนทุกคนว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่สอนหรือไม่  โดยให้เทคนิคการถามให้คิด                  
เน้นถำมนักเรียนเป็นรำยบุคคล หลังสอนเสร็จต้องประเมินความก้าวหน้าของเรียน   

 1.4.3  หลังจัดกิจกรรมการเรียนกาสอน  ต้องทบทวน  หรือสรุปเนื้อหา 
ที่เรียนผ่านเพื่อบททวนความเข้าใจของนักเรียน  และต่อท้ายด้วยการให้การบ้าน  แบบฝึก             
เน้นให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ (ไม่ต้องเยาะ) เน้นเนื้อหาส าคัญท่ีนักเรียนควรรู้ 
     1.4.4  ครูภาษาไทยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนได้แสดงออก
อย่างชัดเจน จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ตามสัดส่วนที่เหมาะสม 

 1.4.5  เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านการเขียน และการแสวงหาความรู้อย่าง 
สม่ าเสมอ โดยให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจปีละไม่น้อยกว่า 6  เล่ม               
ฝึกอ่านสรุปความ ย่อความ เรียงความ และเขียนบันทึกแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า 6  เรื่อง               
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โดยบูรณาการและเชื่อมโยงภาษาไทยกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อพัฒนาสติปัญญาและ
คุณธรรมที่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน และพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย โดย แสดงผลการอ่าน
การเขียนที่ชัดเจน 

  1.5 บันทึกผลหลังสอน  เมื่อเสร็จสิ้นการสอน ครูควรบันทึกผลการสอนโดยมุ่งไป          
ที่นักเรียนเรียนแล้วได้อะไรในชั่วโมงนั้นๆ  ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกคนหรือไม่  หากพบ  
นักเรียนที่เรียนไม่ทันเพ่ือนต้องรีบซ่อมเสริมให้ทันที 
   1.6 สอนเสริมนักเรียนอ่อน/ ส่งเสริมนักเรียนเก่ง  :  สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียน
ช้า  อาจใช้เวลาพักเที่ยง  หลังเลิกเรียน  หรือ เสาร์-อาทิตย์ (ถ้ามีเวลา)  พร้อมมีการวัดและ
ประเมินความก้าวหน้าทุกครั้ง  ส าหรับนักเรียนที่เรียนเก่งหรือมีความสามารถพิเศษจะต้องให้การ
ส่งเสริม  เช่น  การส่งเข้าร่วมเวทีการแข่งขันทักษะวิชาการ (ศิลปะหัตกรรมนักเรียน)  หรือ             
การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

  1.7 ส่งเสริมนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย : ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันตามเวทีต่างๆ เช่น  การแข่งขันทักษะภาษาไทยที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
จัดขึ้นทุกปี 

  1.8 สร้างขวัญก าลังใจแก่นักเรียน  :  ให้รางวัลกรณีนักเรียนมีผลงานดีตามเงื่อนไข
ที่วางไว้  เช่น  สอบได้คะแนน O-NET,NT  สูงกว่าเพื่อในห้อง  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  
สพฐ. หรือระดับประเทศ  หรือ พานักเรียนไปเลี้ยงอาหารที่ชอบ  หรือพาไปทัศนศึกษาตาม
สถานที่ที่ชอบ (ปลอดภัย)  เป็นต้น 

  1.9 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  :  ครูจะต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียน  ให้ความรัก
ความอบอุ่น   

  1.10 เป็นแบบอย่างที่ดี  :  ครูต้องสร้างความเชื่อมั่น  ความเชื่อถือ  เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่นักเรียน  และมีระบบการประกันคุณภาพของตนเอง  นั่นหมายความว่า  สอนแล้วนักเรียน
ได้อะไร  
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Check 
 
 1. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

  1.1 วิเคราะห์ผลการนิเทศติดตาม (PLC) :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน(ผล
การสอน) ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน /ศึกษานิเทศก์  หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปความส าเร็จของงาน  
หากพบปัญหาอุปสรรคจะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาทันที 

  1.2 ทดสอบพัฒนาการของนักเรียน  :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  จะแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสร้างข้อสอบให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน/
ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร หรือตามโครงสร้างข้อสอบ O-NET,NT   เพ่ือให้บริการโรงเรียนในการ
น าไปพัฒนานักเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริงทุก  2  เดือน 

  1.3 ศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียน ผู้ปกครอง  :  เมื่อสิ้นปีการศึกษาครูผู้สอน
ต้องศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  หรือผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 2. สรุป/รำยงำน 

  2.1 สรุปผลการทดสอบปลายปี  :  ครูผู้สอนน าผลการทดสอบแต่ละระดับมาจัดท า
เป็นสารสนเทศของโรงเรียน  เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

  2.2 น าผลไปใช้ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป :  ครูผู้สอนที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ศึกษาผลการทดสอบนักเรียนรายคน  เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 

  2.3 เผยแพร่ผลงานดีเด่น  :  น างานเด่น (ถ้ามี)  เผยแพร่ให้โรงเรียนอ่ืนๆ ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน  หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นๆ 
 
  3) จัดท ำมำตรกำรพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน 

มาตรการและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักเรียนอ่านเขียนคล่อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 
1. มำตรกำรส ำหรับครูผู้สอน 

 

มำตรกำร เกณฑ์ 
1. ท า สครีบการสอนก่อนสอน 
2. มีบัตรค ายากครบ 
3. จัดป้ายนิเทศค าศัพท์จากบทเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
4. จัดให้มีมุมหนังสือในห้องเรียน 
5. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียน 
6. ให้นักเรียนท าการบ้านเกี่ยวกับค าศัพท์วันละ  2 – 5  ค า 

ทุกครั้ง 
ทุกชั้น 
ทุกบทเรียน 
ตลอดปีการศึกษา 
ทุกครั้งที่สอน 
ทุกวัน 
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มำตรกำร เกณฑ์ 
1. จัดท าแบบประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน   
2. บันทึกการซ่อมเสริมหลังสอน 
3. จัดท าปทานุกรมประจ าบทเรียน 
4. อ่านค าใหม่ก่อนเลิกเรียน  วันละ  4 – 5  ค า  หรือทุกค าของบทที่    
ก าลังเรียนอยู่นั้น  พร้อมความหมายของค าด้วย 

 
ทุกค า 
ทุกครั้ง 
ทุกบท/ 
ทุกวัน 

 

2. มำตรกำรส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียน 
 

มำตรกำร เกณฑ์ 
1. ประชุมวิชาการเพ่ือสรุปและรายงานผล 
2. ตรวจเยี่ยมนิเทศห้องเรียน 
3. ตรวจบันทึกการสอน 
4. ทดสอบนักเรียน 
5. ตรวจสมุดงานของนักเรียน 
6. บันทึกผลการตรวจสอบตามมาตรการที่  2 – 5 

1 ครั้ง / เดือน 
1 ครั้ง / สัปดาห์ 
1 ครั้ง / สัปดาห์ 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 
ทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ 

 
แนวปฏิบัติในกำรส่งเสริมให้นักเรียนอ่ำนคล่องและเขียนคล่อง 

 

มำตรกำรที่  1 บันทึกกำรสอน 
แนวปฏิบัติ 

1. ศึกษาหลักสูตร  คู่มือครู  ก าหนดการสอนและเอกสารอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
2. จัดท าบันทึกการสอน  ซึ่งสามารถจัดท าได้หลายรูปแบบ  เช่น  แบบย่อ                       

แบบละเอียด  แบบแนวนอนหรือแนวตั้ง 
3. ควรบันทึกล่วงหน้า  ก่อนสอนอย่างน้อย  1  สัปดาห์  ส่งผู้บริหารโรงเรียนตรวจก่อน 

แล้วจึงน ามาท าการสอน  ไม่ควรใช้บันทึกการสอนส าเร็จรูปหรือก าหนดการสอนแทน 
4. หลังจากสอนควรบันทึกผลการสอนด้วย 

 

มำตรกำรที่  2   มีบัตรค ำยำกครบ 
แนวปฏิบัติ 

1. บัตรค ายากควรใช้ขนาด  4” x 8”  หรือขนาดท่ีเหมาะสมกับค าโดยท าเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

2. ที่มาของค ายาก  คือ 
ก. ทดสอบการเขียนสะกดค า  ค าใหม่หรือกลุ่มค าที่ควรศึกษาทุกค ากับนักเรียน 

ทุกคน 
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เมื่อจบบทเรียนแต่ละบท  (ให้นักเรียนเขียนตามค าบอก) 
ข. ตรวจแบบทดสอบ 
ค. ค านวณหาความยากง่ายของค า  โดยใช้สูตรต่อไปนี้ 

 

ความยากง่ายของค าคิดเป็นร้อยละ  =   
 
 
ตัวอย่ำง  มีนักเรียนเข้าทดสอบการเขียนสะกดค า  30    คน  จากการตรวจ

แบบทดสอบปรากฏว่า                  มีนักเรียนเขียนค าว่า  
“ดุลพินิจ”  ถูกเพียง  9  คน  จะถือเป็นค ายากหรือไม่ 

        =   

            = 30 
 
สรุป ค า  “ดุลพินิจ”  ถือเป็นค ายากเพราะมีนักเรียนเขียนถูกเพียงร้อยละ  30  

ซึ่งตามเกณฑ์การตัดสินนั้นถ้าค าใดมีจ านวนนักเรียนเขียนถูกต่ ากว่า 
ร้อยละ  40  ถือเป็นค ายาก 

  1. การจัดท าบัตรค ายาก  อาจท าได้โดยมอบให้นักเรียนเป็นผู้จัดท า  หรือครูและ 
นักเรียนร่วมกันจัดท า  หรือจัดซื้อจากเงินงบประมาณก็ได้ 

 2. จัดเก็บไว้ให้เป็นระเบียบและสามารถหยิบใช้ได้สะดวก 
 3. ใช้บัตรค าในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง 

มำตรกำรที่  3 จัดป้ำยนิเทศค ำศัพท์  ข้อควำม  ประโยคบทเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
แนวปฏิบัติ 

 1. การจัดป้ายนิเทศอาจจะจัดได้ในลักษณะดังนี้ 
1.1  จัดก่อนสอน 
1.2  จัดในขณะที่สอน 
1.3  จัดหลังจากท่ีสอนจบบทเรียน 
ถ้าไม่มีป้ายนิเทศ  จะใช้กระเป๋าผนัง  หรืออ่ืน ๆ  ที่เหมาะสมแทนก็ได้ 

  2. แบ่งกลุ่มนักเรียนรับผิดชอบหมุนเวียนกันไปแต่ละบทเรียน(ครูเป็นผู้ดูแลให้
ค าแนะน า) 

 
 
 
 

จ านวนนักเรียนท่ีเขียนถูก x 100 
 

จ านวนนักเรียนท้ังหมด 

9 x 100 
30 
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มำตรกำรที่  4 จัดให้มีมุมหนังสือในห้องเรียน 
แนวปฏิบัติ 

1. ครูอาจใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของห้องเรียนเป็นมุมหนังสือโดยจัดเป็นสัดส่วน  และมีที่นั่ง 
อ่านตามสบายพอสมควร 

2. สิ่งที่ใช้จัดควรเป็นหนังสืออ่านเล่น ผลงานนักเรียน  เกม  ปทานุกรม  สมุดภาพ  ฯลฯ 
3. ครูและนักเรียนช่วยกันจัดให้เป็นระเบียบ  และใช้ประโยชน์คุ้มค่าจริง ๆ 
4. ครูแนะน าวิธีใช้  รวมทั้งกติกาหรือกฎเกณฑ์การใช้ให้นักเรียนทราบ  อาจเขียนป้าย

เป็นข้อก าหนดไว้ก็ได้ 
5. ครูควรประเมินผลการใช้อยู่เสมอ  เมื่อนักเรียนไม่สนใจเท่าท่ีควร  อาจหาหนังสือ 

ใหม่ ๆ  เพ่ิมเติม 
 

มำตรกำรที่  5 จัดกิจกรรมเสริมทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียน 
  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย  หมายถึง  กิจกรรมที่จัดเพ่ิมจากกิจกรรมการ
เรียนการสอน  เพ่ือเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น  เพราะทักษะต่าง ๆ  จะเกิดขึ้นได้ก็
โดยอาศัยการฝึกฝนมาก ๆ   
  ขอบข่ายการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย  จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสิ่งที่
ก าลังเรียนอยู่  โดยเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสมของการเรียนรู้ของนักเรียน  คือถ้านักเรียน
เข้าใจดีแล้วอาจไม่ต้องปฏิบัติและควรเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสมของเวลา  คืออาจจะจัดใน
เวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้  และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยควรกระท าอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมุ่งให้เกิดความช านาญคล่องแคล่วในการใช้ภาษา  ทั้งการฟัง  การพูด  การอ่าน  
และการเขียน 
 การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยจ าแนกเป็นระดับต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. ชั้นเรียน 
2. โรงเรียน 
3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยจ าแนกตามช่วงเวลาต่าง ๆ  ดังนี้ 
1. รายวัน 
2. รายสัปดาห์ 
3. รายเดือน 
4. รายภาคเรียน 
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กำรจัดกิจกรรมเสริมทักษะภำษำไทยจ ำแนกตำมระดับต่ำง ๆ   
 

ล ำดับที่ กิจกรรม ชั้น
เรียน 

ร.ร. ศูนย์พัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ 

อ ำเภ
อ 

จังหวัด หมำยเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

การประกวด 
การแข่งขัน 
การจัดนิทรรศการและป้ายนิเทศ 
การศึกษานอกสถานที่ 
กิจกรรมเสริมโสต 
กิจกรรมเสริมภาษา 
ศูนย์เสริมสมอง 
เพ่ือนเรายอดนักอ่าน 
เพ่ือนเรายอดนักเขียน 
ธนาคารค า 
เกมเสริมทักษะ 
การจัดชมรม 
บรรยากาศเพ่ือภาษา 
ภาษาพาเพลิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

สามารถ 
ปรับปรุง 
ดัดแปลงให้ 
เหมาะสมกับ 
สภาพและ 
ความพร้อม 

  
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยระดับต่าง ๆ  สามารถดับแปลงและด าเนินการให้เหมาะสม 
ตามช่วงเวลา  เช่น  ด าเนินการเป็นรายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน  รายภาคเรียน  และรายปี 
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                               รำยละเอียดของกิจกรรมเสริมทักษะภำษำไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                  
                  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่านในใจและอ่านออกเสียง (ร้อยแก้วและร้อยกรอง) 
อ่านท านองเสนาะ  แต่งค าประพันธ์ 
คัดลายมือ   อ่านข่าว 
เล่าข่าว    เล่าเรื่องข าขัน 
ย่อความ    เรียงความ 
แต่งนิทานจากภาพ  แต่งนิทานประกอบภาพ 

ฯลฯ 

โต้วาที    ตอบปัญหา 
เปิดพจนานุกรม   สะกดค ายาก 
ต่อค าคล้องจอง   ต่อส านวนไทย 
ต่อค าพังเพย   ต่อค าสุภาษติ 
   ฯลฯ 

นิทรรศการวันส าคัญต่าง ๆ 
จัดป้ายนิเทศอ่านคล่องเขียนคล่อง  (ค าท่ีควรรู้) 
ป้ายนิเทศผลงานดีเด่นของนักเรียน 
   ฯลฯ 

ไปไปรษณีย์   ไปฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ไปไร่นา    ไปเรือนเพาะช า 
ไปวัด 
   ฯลฯ 

การประกวด 

การแข่งขัน 

การจัดนิทรรศการ 
และป้ายนิเทศ 

การศึกษานอก
สถานที่ 

ฟังข่าว  ฟังเหตุการณ์ประจ าวัน 
ฟังวิทยุการบรรยาย  ฟังนิทาน  ฟังเรื่องจาก
ประสบการณ์ฟังบทร้อยกรอง 
   ฯลฯ 

กิจกรรมเสริมภาษา 
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ภาษาไทยวันละ  2  ค า  เล่าข่าวหน้าชั้นเรียน 
เล่านิทานจากเรื่องที่อ่านมา  ฟังมาหรือแต่งขึ้น 
เล่าประสบการณ์  เล่าเรื่องต่อจากบทเรียน 
เล่าหรือพูดบรรยายภาพ  เล่านิทานต่อคนละประโยค 
อ่านให้เพ่ือฟังและจดบันทึก  เช่น  อ่านหนังสือ 
บทความ  นิทานพ้ืนเมือง  ค าประพันธ์  ธรรมะ 
หนังสือพิมพ์  อ่านท านองเสนาะ  การจัดมุมต่าง ๆ 
เช่น มุมปัญหาภาษาไทย  มุมหนังสือ  มุมผลงานคนเก่ง 
 
 
   ฯลฯ 

กิจกรรมเสริมภาษา 

เป็นศูนย์รวมกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย 
ประกอบด้านเกมฝึกทักษะ  ด้านการฟัง 
การพูด  การอ่าน  และการเขียน 
ที่นักเรียนสามารถเล่นได้อย่างเสรี 
   ฯลฯ 

ศูนย์เสริมสมอง 

อ่านข่าว  อ่านหนังสือพิมพ์  อ่านนิทาน 
อ่านหนังสือต่าง ๆ  อ่านบทความ 
อ่านค าประพันธ์  อ่านประวัติบุคคลส าคัญ 
อ่านท านองเสนาะ  แล้วบันทึกข้อความ 
บางส่วนลงในบัตรที่ครูแจกให้ 
   ฯลฯ 

เขียนค าขวัญ  เขียนคติพจน์  เขียนค าเตือนใจ 
เขียนค าคล้องจอง  เขียนบทร้อยกรอง 
เขียนค าโฆษณา  เขียนนิทาน  1  นาที  เขียนนิทาน 
ประกอบภาพ  เขียนต่อนิทานให้จบเรื่อง 
เขียนบทสนทนาจากเรื่องที่ก าหนดให้  เรื่องที่น่าสนใจ 
เขียนอธิบายความหมายของสุภาษิต  เขียนย่อเรื่อง 
ย่อนิทาน  เขียนอุปมา – อุปไมย  จากค าที่ครูก าหนด 
เรียงความจากภาพ  เพลง  สมุดภาพ  คัดค าใหม่ 
ค าคล้องจอง  บันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน  บันทึกสิ่งที่ได้
จากการฟัง  จากความรู้สึก  ฯลฯ  แล้วบันทึกชื่อ
ประเภทของสิ่งที่เขียนลงในบัตรที่ครูแจกให้ 
   ฯลฯ 

เพ่ือนเรายอด
นักเขียน 

ธนาคารท า 
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แนวและวิธีด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเสริมทักษะภำษำไทย   ข้อควรค านึงในการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะภาษาไทย  มีดังนี้ 
  1. ต้องพยามยามให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม 
  2. ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
  3. ควรมีการวางแผนการจัดล่วงหน้า  และด าเนินการให้สนองจุดมุ่งหมาย 
  4. ควรจัดกิจกรรมจากง่ายให้หายาก 
  5. ควรให้นักเรียนรู้จุดมุ่งหมายและวิธีด าเนินกิจกรรม 
  6. ควรชี้แจงกิจกรรมการเล่นให้ชัดเจน 
  7. ควรร่วมมือกับคณะครูทุกระดับในการจัดกิจกรรม 
  8. ควรฝึกคุณลักษณะนิสัยที่ดีของนักเรียนควบคู่ไปกับการด าเนินกิจกรรม 
  9. ควรจัดให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและสภาพของโรงเรียน 

การจัดท าสมุดรวบรวมค ายาก  ค าคล้องจอง  ค า
พังเพย ค าขวัญ  ส านวนสุภาษิต  คติพจน์  ค าเตือนใจ  
บทร้อยกรอ ค าที่ไม่ประวิสรรชนีย์  ค าที่สะกดไม่ตรง
ตามมาตรา บทความ  ปริศนาค าทาย  ภาษาถ่ินที่
เปรียบเทียบกับภาษากลาง  พจนานุกรมฉบับจิ๋ว  
หนังสือพิมพ์ฉบับจิ๋ว  อักษรย่อ 
   ฯลฯ 

ชมรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
ชมรมนักกลอนรุ่นเยาว์ 
ชุมนุมภาษาไทย 
   ฯลฯ 

การจัดชมรม 

ปริศนาค าทาย  ปริศนาอักษรไขว้  เกมไชโย 
ค าคล้องจอง  ต่อค าเป็นประโยค 
เติมอักษรในช่องว่าง  แข่งขันถามตอบ 
จับคู่ค าประสม  ค าซ้อน  ค ากับความหมาย 
พูดสัมผัส  เขียนค าประสม  ค าซ้อน 
ค าควบกล้ า  ทายส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิต 
จากการแสดงท่าทาง 
   ฯลฯ 

เกมเสริมทักษะ 

ภาษาพาเพลิน 
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ตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรมเสริมทักษะภำษำไทย 
 

1.  กิจกรรมเสริมภำษำ  เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทักษะภาษาไทยด้านต่างๆ  เพ่ิมเติมจากการฝึก 
ในชั้นเรียนให้แก่นักเรียน  เช่น  ภาษาไทยวันละ  2  ค า  การเล่าข่าว  เล่านิทาน  และการจัดมุม
เสริมภาษาไทย  เป็นต้น 
วัตถุประสงค์ 

1. ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน 
2. ทบทวนบทเรียน 
3. ฝึกให้กล้าแสดงออก 
4. ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
5. ให้นักเรียนมีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ 

1.1 ภำษำไทยวันละ  2  ค ำ 
1. ครูรวบรวมค ายากจากบทเรียนที่ผ่านมาหรือก าลังเรียน 
2. เขียนค ายากลงในบัตรค า  โดยมีขนาดท่ีนักเรียนทั้งห้องมองเห็นอย่างชัดเจน 
3. ติดบัตรค าไว้ที่ผนังห้องวันละ  2  ค า 
4. ให้นักเรียนอ่านและสะกดค าจากบัตรค าท่ีติดไว้ 
5. ให้นักเรียนเขียนไทยจากค าที่อ่านนั้น 
6. ติดบัตรค าไว้ที่เดิม  วันรุ่งขึ้นจึงเปลี่ยนค าใหม่ต่อไป   

ข้อเสนอแนะ  
1. การเขียนบัตรค าถ้ามีอุปสรรคเรื่องอุปกรณ์อาจเขียนไว้มุมใดของกระดานด าก็ได้ 
2. วิธีอ่านและเขียนไทยที่กล่าวไว้นี้  เป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น  ครูผู้สอนอาจจะ

ดัดแปลงให้สนุกสนานมากกว่านี้ก็ได้ 
3. กิจกรรมนี้ไม่ควรใช้เวลามากนัก  เพราะเป็นกิจกรรมเสริม  ครูอาจใช้นอกเวลาเรียน              

ก็ได้ 
4. ส าหรับการหาและเขียนค ายากลงในบัตรค านั้น ครูควรพิจารณาว่าถ้านักเรียน                  

มีความสามารถก็มอบหมายให้นักเรียนท า  โดยอาจเป็นกลุ่มก็ได้ 
1.2 กำรเล่ำเรื่อง 

1. ให้นักเรียนไปหาเรื่องที่จะมาเล่าล่วงหน้า  โดยหาจากข่าว  จากนิทาน  หรือจาก
ประสบการณ์  ฯลฯ  หรือสลับหากัน 

2. ให้แต่ละกลุ่มออกมาเล่าเรื่องตามวัน  เวลา  ที่ก าหนด 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการเล่าเรื่องแต่ละครั้ง  ให้มีการซักถามและจดบันทึก 
2. เวลาที่ใช้เล่านั้น  ควรเป็นหลังจากเข้าห้องเรียน  ตอนเช้าหรือตอนกลางวัน 
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3. สถานที่เล่า  ให้พิจารณาตามท่ีเห็นเหมาะสม  กล่าวคือ  ถ้าจัดในชั้นเรียนอาจใช้
สถานที่หน้าชั้น  ถ้าจัดระดับโรงเรียนอาจเล่าหน้าเสาธง  หรือในห้องประชุมเป็นตัน 

4. ไม่ควรใช้เวลานาน  หรือมีวิธีการที่ยุ่งยากมากนัก  เพราะเป็นกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาไทย 
    1.3 กำรจัดมุมต่ำงๆ 

1. รวบรวมสิ่งที่หน้ารู้  น่าสนใจ  เช่น  ปัญหาภาษาไทย  ผลงานคนเก่ง  หนังสือต่างๆ  
เป็นต้น  จัดรวมหรือติดไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องหรือที่ใดที่หนึ่งตามความเหมาะสมให้ดูเร้าใจ  
ชวนมอง  เห็นแล้วต้องการเข้าไปศึกษา 

2. บอกวิธีที่จะศึกษา  และก าหนดผู้รับผิดชอบ  เช่น  ปัญหาภาษาไทย  จะต้องรวม
ปัญหาพร้อมทั้งค าเฉลยไว้  โดยที่นักเรียนสามารถมาเล่นทายกันเองได้ตามโอกาส 

3. ผลงานคนเก่ง  เป็นการรวมผลงานของนักเรียน  ซึ่งครูคัดเลือกแล้ว  เช่น  คัดไทย  
เรียงความ  แต่งนิทาน  เขียนบทร้อยกรอง  ฯลฯ  มารวมไว้เพ่ือให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง  และ
สามารถที่จะฝึกเลียนแบบได้  โดยมีอุปกรณ์ฝึกเขียนไว้ให้ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาภาษาไทยและผลงานคนเก่ง  อาจจัดพร้อมกัน  หรือจัดอย่างใดอย่างหนึ่ง
สลับกัน 

2. ส าหรับหนังสือนั้น  ควรจัดให้มีอยู่ในห้องเรียน  มุมใดมุมหนึ่งเสมอ 
กำรประเมินผล 

1. สังเกตความกระตือรือร้นและความสนใจในการร่วมกิจกรรมแต่ละอย่างของนักเรียน 
2. ทดสอบวัดความก้าวหน้าของนักเรียน 

2.  ศูนย์เสริมสมอง เป็นกิจกรรมเสริมอย่างหนึ่ง  โดยจัดสถานที่หนึ่งที่ใดให้เป็นที่รวมของสื่อ
ด้านภาษาไทย  เช่น เกมฝึกต่าง ๆ  เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ฝึก
ทักษะด้านภาษาอย่างเสรี  ด้วยความเพลิดเพลิน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์และรู้จัดรับผิดชอบ 

วิธีด าเนินการ 

1. จัดมุมห้อง  หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารเรียนตามสภาพของโรงเรียนจะอ านวยให้ 
เป็นศูนย์เสริมสมอง 

2. รวบรวมเกมฝึกทักษะต่าง ๆ  เกมทายปัญหาภาษาไทย  ป้ายฝึกการเขียนอย่างเสรี 
โทรศัพท์จ าลอง บัตรค าประเภทต่าง ๆ  เป็นต้น  พร้อมทั้งอธิบายวิธีเล่นสื่อแต่ละประเภทไว้
อย่างชัดเจน  นอกจากนี้อาจมีมุมการอ่านไว้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์เสริมสมองก็ได้ 

3. เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ศูนย์เสริมสมองได้ในเวลาที่เหมาะสม  เช่น  ตอนเช้าก่อนเข้า 
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ห้องเรียน  พักกลางวันและเวลาว่าง  เป็นต้น 
กำรประเมินผล 

1. ให้นักเรียนบันทึกในแบบบันทึกแล้วน าส่งครู 
2. สังเกตสถิติการใช้ศูนย์เสริมสมองจากสถิติ 

ข้อเสนอแนะ 
1. การฝึกทักษะต่าง ๆ  ต้องให้เหมาะสมกับระดับชั้น 
2. เกมฝึกทักษะที่ให้นักเรียนฝึกนั้น  ควรเป็นเรื่องที่นักเรียนได้เรียนมาแล้ว 
3. ควรจัดนักเรียนให้รับผิดชอบในการน าสื่อไปเล่นและการจัดเก็บ 

 
ตัวอย่ำงแบบบันทึกกำรใช้ศูนย์เสริมสมอง 

 
ชื่อเกม ค าหรือข้อความที่ทราบ วัน  เดือน  ปี  ที่ใช้ 

เกม…………………………… 
เกม……………………………
เกม…………………………… 

  

 ลงชื่อนักเรียน………………………………………...….ผู้บันทึก 
 

2.  เพื่อนเรำยอดนักอ่ำน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและชักชวนให้นักเรียนเลือกอ่าน 
หนังสือประเภทต่าง ๆ  ตามความสนใจ  แล้วเขียนข้อความบางส่วนลงในบัตร  ใครอ่านมากก็ได้
เป็นยอดนักอ่าน  อาจเป็นยอดนักอ่านประจ าสัปดาห์  ประจ าเดือน  ประจ าภาคเรียน  หรือ
ประจ าปี 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือฝึกทักษะด้านการอ่าน 
2. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

อุปกรณ์ 
1. หนังสือ 
2. บัตรยอดนักอ่าน 

วิธีด ำเนินกิจกรรม 
1. โรงเรียนจัดท าบัตรยอดนักอ่านใส่ไว้ในกล่องหน้าห้องสมุดหรือหน้าชั้นเรียน 
2. แต่งตั้งครูหรือนักเรียนเป็นกรรมการรับบัตรยอดนักอ่าน 
3. ชี้แจงวิธีด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนทั้งโรงเรียนทราบ 
4. นักเรียนเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ  พร้อมกับเขียนข้อความบางส่วนจาก

หนังสือที่อ่านลงในบัตร  และส่งบัตรให้คณะกรรมการรับบัตร 
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กำรประเมิน 
1. สังเกตความสนใจของนักเรียน  โดยดูจากนักเรียนที่ส่งบัตรยอดนักอ่าน 
2. นับจ านวนบัตรยอดนักอ่านของนักเรียนแต่ละคนเป็นรายสัปดาห์  รายเดือน  ราย

ภาคเรียน  และรายปี 
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดกิจกรรมเพ่ือนเรายอดนักอ่าน  สามารถจัดได้ทั้งระดับชั้นเรียน  และระดับ      
โรงเรียน 

2. หากโรงเรียนใดขาดแคลนหนังสือส าหรับให้นักเรียนอ่าน  ก็อาจจัดท า  “หนังสือ
แผ่น”  โดยการตัดข่าว  ข้อความ  หรือบทความจากหนังสือพิมพ์  วารสารที่ช ารุด  หรือครูพิมพ์
ขึ้นเอง  ติดบนกระดาษแข็งท่ีได้จากกล่องกระดาษ    ที่เหลือ  ใช้ขนาดประมาณ 8 x 12 นิ้ว เก็บ
ใส่กล่องแยกไว้เป็นหมวดหมู่ 
 

ตัวอย่ำงบัตรยอดนักอ่ำน 

 
 3. เพื่อนเรำยอดนักเขียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนและชักชวนให้นักเรียนเขียน
ตามความพอใจและเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน  เช่น  เรียงความ  ค าขวัญ  คติพจน์  ค าคล้อง
จอง  นิทาน  ประกอบภาพ  บรรยายภาพ  ค าประพันธ์  เป็นต้น  แล้วเขียนชื่อประเภทของการ
เขียนลงในบัตรใครเขียนมากก็ได้เป็นยอดนักเขียน  อาจจะเป็นยอดนักเขียนประจ าสัปดาห์  
ประจ าเดือน  ประจ าภาคเรียน  หรือประจ าปี 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือฝึกฝนทักษะด้านการเขียน 
2. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการเขียน 

อุปกรณ์ 
1. บัตรเพื่อนเรายอดนักเขียน 
2. กระดาษส าหรับเขียน 

ชื่อนักเรียน………………………………………………………………………. 
ล าดับที่ของหนังสือที่อ่าน……………………………………………………….. 
ชื่อหนังสือ……………………………………………………………………….. 
ชื่อผู้แต่ง………………………………………………………………………….. 
ตัวละครที่ส าคัญในเรื่อง…………………………………………………………. 
สิ่งที่ข้าพเจ้าชอบ…………………………………………………………………. 
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง……………………………………………………………….. 
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วิธีด ำเนินกิจกรรม 
1. แยกประเภทของการเขียนให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
2. จัดท าบัตรเพื่อนเรายอดนักเขียน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน  ซึ่งอาจเป็นครูภาษาไทย  มีหน้าที่รับบัตร  

ชี้แจงนักเรียนและตรวจผลงานนักเรียน 
4. ชี้แจงวิธีด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนทั้งโรงเรียนทราบ 
5. ให้นักเรียนเขียนตามความสนใจ  พร้อมทั้งเขียนชื่อประเภทของการเขียนลงในบัตร

ส่งบัตรพร้อมผลงานให้คณะกรรมการรับบัตร 
กำรประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน  โดยดูจากจ านวนนักเรียนที่ส่งบัตรเพ่ือนเรายอด
นักเขียน 

2. สังเกตพัฒนาการด้านการเขียนของนักเรียน 
3. นับจ านวนบัตรเพ่ือนเรายอดนักเขียนของนักเรียนแต่ละคน  เป็นรายสัปดาห์  ราย

เดือน  รายภาคเรียน  และรายปี  ตามความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ  กิจกรรมเพ่ือนเรายอดนักเขียน  สามารถจัดได้ทั้งระดับชั้นเรียน  และระดับ
โรงเรียน 
 

ตัวอย่ำงบัตรเพื่อนเรำยอดนักเขียน 
 

 
 
 
 
 
5.  ธนำคำรค ำ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประเภทของค าต่าง ๆ  และความหมาย 
ตลอดจนข้อความ  ส านวนภาษา  แล้วรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่  ท าเป็นรูปเล่มตามความ
เหมาะสม  เช่น  ค าซ้อน  ค าประสม  ค าราชาศัพท์  ส านวนภาษา  ค าพังเพย  เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ประเภทของค าต่าง ๆ  และความหมายตลอดจนข้อความ

ส านวนภาษา 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถจ าแนกค า  และจัดเป็นหมวดหมู่ได้ 

อุปกรณ์ 
1. กระดาษตัดขนาดประมาณ  8 x 8 นิ้ว 
2. แลคซีนติดสัน  หรือลวดเย็บกระดาษ 

ชื่อนักเรียน………………………………………………………...ชั้น……………….. 
ล าดับที่ของเรื่องที่เขียน………………………………………………………………… 
ชื่อประเภทของการเขียน………………………………………………………………. 
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วิธีด ำเนินกิจกรรม 

1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ  
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปค้นคว้ารวบรวมค าหรือข้อความในเนื้อหาของบทเรียนตามที่

ครูก าหนด  แล้วน ามาจัดรวมเป็นเล่ม  เป็นผลงานของนักเรียน 
3. หรือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมค าหรือข้อความของบัตรค าที่ครูเตรียมไว้มาแยกจัด

ให้เป็นหมวดหมู่  แล้วครูจึงให้นักเรียนรวบรวมจัดเป็นรูปเล่มต่อไป 
กำรประเมินผล 
 ทดสอบความสามารถในการรู้จักค าหรือข้อความ  ส านวนภาษาของนักเรียนโดยการ
ซักถามหรือใช้ 
 

ตัวอย่ำงแบบประเมินธนำคำรค ำ 
 

ค ำที่ประเมิน 
ชื่อนักเรียน………………………………………….. 

อ่ำน เขียน 
หมำยเหตุ 

ถูก ผิด ถูก ผิด 
กิ้งก่าได้ทอง 
สิ้นไร้ไม้ตอก 
ขัดสนจนยาก 
ก้มหน้าก้มตา 
         ฯลฯ 

     

      ชื่อผู้ประเมิน………………………………….. 
      วัน  เดือน  ปี………………………………….. 
 หมำยเหตุ  เขียนเครื่องหมาย    ลงในช่องผลการประเมิน 

 
6.  เกมเสริมทักษะ เป็นเกมท่ีเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะภาษาไทยทุกด้าน  นอกนั้นยังท าให้เกิด 
ปฏิภาณไหวพริบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  และกล้าตัดสินใจ  เช่นเกมโดมิโน  เกมไชโย  ปริศนา
ค าทาย  และเกมอสรพิษปิดนาม  เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน 
2. เพ่ือทบทวนบทเรียน 
3. เพ่ือฝึกปฏิภาณไหวพริบ  ความคล่องแคล่ว  และการกล้าตัดสินใจ 
4. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 



  42  

 

วิธีด ำเนินกิจกรรม 
1. จัดท าอุปกรณ์ส าหรับการเล่นเกมแต่ละชนิด  เขียนอธิบายวิธีใช้และวิธีเล่นไว้อย่าง   

ชัดเจน  เก็บรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ 
2. การเล่น  อาจใช้เวลาหลังเรียนจบบทเรียน  หรือเวลาว่าง  ทั้งนี้แล้วแต่ความ

เหมาะสมที่ครูจะด าเนินการ 
3. การเล่นเกมท่ีจ าเป็นต้องแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ  นั้น  ควรใช้เทคนิคการ

แบ่งกลุ่มที่สัมพันธ์กับการฝึกทักษะภาษาไทย  เช่น 
3.1 แบ่งกลุ่มตามประเภทของค า  โดยครูเขียนค าแต่ละประเภทลงในกระดาษ 

ชิ้นเล็ก ๆ แจกให้นักเรียนคนละ  1  ชิ้น  แล้วให้นักเรียนจับกลุ่มกันตามประเภทของค า  เช่น  
กลุ่มค าซ้อน  กลุ่มค าประสม  กลุ่มค าคู่  กลุ่มค าควบกล้ า  เป็นต้น 
    3.2 ครูอาจดัดแปลงเป็นจับกลุ่มตามประเภทของตัวสะกด  ประเภทของเสียง  
วรรณยุกต์  ประเภทของสระ  เหล่านี้เป็นต้น 
    3.3 ท าสถิติผู้เล่นเกมและทักษะที่ฝึก 
กำรประเมินผล  

1. สังเกตความสนใจของนักเรียน 
2. ทดสอบความก้าวหน้าด้านทักษะภาษาไทย 

 
ข้อเสนอแนะ เกมที่จะให้นักเรียนเล่นนั้น  นักเรียนต้องผ่านการเรียนรู้จากบทเรียนมาแล้ว 
 

ตัวอย่ำงแบบบันทึกกำรเล่นเกมเสริมทักษะ 
 

วัน  เดือน  ปี จ ำนวนผู้เล่น ทักษะที่ฝึก 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

 
7.  บรรยำกำศเพื่อภำษำ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการส่งเสริม 
ทักษะภาษาไทย  โดยจัดเป็นสวนภาษาหรือต้นไม้ภาษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 
2. เพ่ือสร้างความคุ้นเคยในการอ่านค า 
3. เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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วิธีด ำเนินกิจกรรม 
1. กิจกรรมต้นไม้เพ่ือภาษานั้น  ด าเนินกิจกรรมโดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนให้เขียนค าใหม่

ที่มีในบทเรียนค ายาก  ฯลฯ  ครั้งละประมาณ  10 – 20  ค า  แล้วน าไปแขวนไว้ตามต้นไม้ต้นใด
ต้นหนึ่ง  อาจเป็นต้นไม้หน้าอาคารเรียน  บริเวณโรงเรียนหรือต้นไม้ในกระถาง  ตามสภาพของ
โรงเรียน  ส าหรับค าที่นักเรียนเขียน  อาจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามเรื่องที่ครูต้องการเสริม 

2. การจัดสวนภาษา  ท าโดยการจัดเป็นสวนหย่อม  ปลูกต้นไม้หรือต้นไม้ในวรรคดีหรือ
อาจใช้ต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนเขียนชื่อต้นไม้ในวรรณคดีและชื่อต้นไม้ทั่วไปก ากับ  หรือเขียนค า
ในบทเรียนแขวนไว้  โดยเปลี่ยนค าตามความเหมาะสม 
กำรประเมินผล 

- ให้นักเรียนเขียนและอ่านค าที่ติดหรือแขวนไว้ตามต้นไม้ 
ข้อเสนอแนะ ถ้าเป็นฤดูฝน  อาจตัดกิ่งไม้มาจัดกิจกรรมในห้องเรียน  หรืออาจจัดสวนภาษาใน     
กะบะทราย  โดยท าเป็นต้นไม้จ าลอง  ให้นักเรียนเขียนค าบนกระดาษขนาดกว้างประมาณ  1 ½ 
นิ้ว  ยาวประมาณ  5  นิ้ว  แขวนหรือติดไว้ตามต้นไม้จ าลอง 
 
8.  ภำษำพำเพลิน เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
     ขณะเดียวกันก็จะได้รับความรู้ทางด้านภาษาด้วย  กิจกรรมที่สามารถจัดนั้น 
     ได้แก่  การเชิดหุ่นประกอบนิทาน  การแสดงละคร  ฟังเพลงภาษาไทยก่อน 
     เข้าห้องเรียนทั้งตอนเช้าและบ่าย 
วัตถุประสงค์ 

1. ให้ได้รับความรู้  และทบทวนความรู้ทางด้านภาษา 
2. ให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
3. เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนภาษาไทย 
4. ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก 

กำรประเมินผล สังเกตความสนใจของนักเรียนจากการตอบแบบสอบถาม 
ข้อเสนอแนะ กิจกรรมที่เก่ียวกับการแสดงออกนั้น  ควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมโดยทั่วถึงกัน 

ตัวอย่ำงแบบสอบถำมภำษำพำเพลิน 

กิจกรรมที่ประเมิน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

หมำยเหตุ 
มำก น้อย 

1. ความรู้ 
2. ความสนุกสนาน 
3. วิธีการจัด 
 ฯลฯ 
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มำตรกำรที่  6  ให้นักเรียนท าการบ้านเกี่ยวกับค าศัพท์  วันละ  2 – 5  ค า 
แนวปฏิบัติ 

1. การให้การบ้านค าศัพท์  ควรเป็นค ายากหรือค ายากมาก  ซึ่งเป็นค าที่ได้เรียนแล้ว 
2. การให้การบ้านอาจให้นักเรียนท าดังนี้ 

2.1 ให้คัดค ายาก 
2.2 น าค ายากมาแต่งประโยค 
2.3 อธิบายความหมายของค ายาก 
2.4 วาดภาพประกอบค ายาก 
2.5 ใช้ค ายากแต่งเรื่องสั้น ๆ 
2.6 หาค าตรงข้าม  และความหมายค ายาก 
2.7 น าค ายากเขียนในบัตรค า 

ฯลฯ 
3. ให้การบ้านตามมาตรการนี้  เป็นการเสริมจากการบ้านภาษาไทยตามปกติ                            

(ตามหนังสือแบบฝึกหัด) 
4. ให้การบ้านแก่นักเรียนกี่ค าก็ได้ในแต่ละครั้ง  ทั้งนี้ค านึงถึงความยาก – ง่าย  ของงาน  

เช่น  วาดภาพประกอบค ายาก  อาจให้การบ้านเพียง  2  ค า 
5. ครูต้องตรวจแก้ไข  ชมเชยหรือให้คะแนนทุกครั้ง 

 
มำตรกำรที่  7   จัดท าแบบประเมินการอ่านและการเขียน  “ค ายาก”  ของนักเรียนแต่ละคน   
(ทุกค า)  โดยให้นักเรียนประเมินตนเอง 
แนวปฏิบัติ 

1. รวบรวมค ายากของแต่ละบท 
2. จัดท าตารางแบบประเมิน  (ท าให้สมุดของนักเรียนแต่ละคน) 
3. น าค ายากมาจัดลงในตารางแบบประเมิน 
4. การประเมินนั้น  ครูประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล  หรือให้นักเรียนเก่งเป็นผู้ช่วย

ประเมิน  หรือนักเรียนประเมินตนเองภายใต้การควบคุมดูแลของครู 
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ตัวอย่ำงแบบประเมินกำรอ่ำน  กำรเขียน  ค ำยำก 
ชื่อ…………………………………………………….….ชั้น……………....โรงเรียน……………………………….. 

 

บทที่ ค ำที่ประเมิน 
อ่ำน เขียน 

หมำยเหตุ 
ถูก ผิด ถูก ผิด 

5 วิจารณ์ 
สุริย์ฉาย 
ธ ามรงค์ 
พระยาคชาพลาย 
      ฯลฯ 

    ให้กาเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องผลการประเมิน 
 

…………………. 
(………………….) 

ผู้ประเมิน 6 ชายฉกรรจ์,น้ าพระพุทธมนต์ 
ประจัญบาน,กัมปนาท 
มณฑป,กักขฬะ 
        ฯลฯ 

    

 
มำตรกำรที่  9 จัดท าปทานุกรมประจ าบทเรียน 
แนวปฏิบัติ 

1. เมื่อสอนจบบทเรียนแล้ว  ให้จัดท าปทานุกรมค าศัพท์ประจ าบทนั้น  ๆ  บทละ  1  
เล่ม  โดยเรียงค าตามพจนานุกรม  ดังนี้ 

ก. ให้เรียงค าตามล าดับตัวอักษร  ตั้งแต่  ก – ฮ  ส่วน  ฤ  ฤา  ล าดับไว้หลังตัว  ร  
ภ  ฦ  ล าดับไว้หลังตัว  ล 

ข. สระนั้นจะเรียงไว้ตามรูปสระ  ไม่ได้ล าดับไว้ตามเสียง  ดังนี้  -ะ,  - ะ,   -า,  -
,  - ,   - ,  - ,    - ,   - ,   -  ,   -  ,  เ-,  เ-ะ,  เ-า,  เ-าะ,  เ-
,   (เ-อ),  เ- ย,  เ- ยะ,  เ- อ,  เ- อะ,  แ-,   แ-ะ,   โ-,  โ-ะ,  ใ-,  ไ-,  

ตัว  อ  ว  ย  นับล าดับอยู่ในพยัญชนะเสมอ   
ค. ตัวสะกดเรียงตามล าดับจา  ก  ถึง  ฮ  เช่นกัน 
ง.  ไม่เอก   ไม้โท     ไม้ตรี     ไม้จัตวา     ไม้ไต่คู้   และ     ไม้ทัณฑฆาต   
จะไม่จัดเข้าในล าดับ 

2. ให้นักเรียนจัดท าเป็นรายบุคคลหรือแบ่งกลุ่มรับผิดชอบ  โดยครูเป็นผู้ให้การ
ช่วยเหลือดูแล 

3. เก็บไว้ให้เป็นระเบียบ  โดยค านึงถึงความสะอาดในการใช้ของนักเรียน 
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มำตรกำรที่  10  อ่านค าใหม่ก่อนเลิกเรียน  วันละ  4 – 5  ค า  หรือทุกค าของบทที่ก าลังเรียน
อยู่นั้น 
แนวปฏิบัต ิ

1. ตัวแทนนักเรียนชูบัตรค าใหม่ให้นักเรียนดูทีละค าพร้อมทั้งอ่านและอธิบาย
ความหมายให้เพ่ือนฟัง 

2. ให้นักเรียนอ่านค าใหม่พร้อม ๆ  กัน  ตามตัวแทนนักเรียนค าละ  2  ครั้ง 
3. ให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน 
4. สุ่มนักเรียนอ่านเป็นรายบุคคล 

 3) ส่งเสริม สนับสนุนสื่อนวัตกรรมพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน  ให้โรงเรียนน ำไปใช้ 
 4) ประกวด  Best Practice  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
   4.1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
 
 
      
 
 
    ค ำสั่ง   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม  เขต ๓ 

ที่    258  / 2561 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน  Best Practice ด้ำนกำรส่งเสริมกำรอ่ำน    

......................................................... 

     ด้วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3   
ได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
เป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้นให้มีนิสัยรักการอ่าน  นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่าน
คล่องเขียนคล่องเป็นไปตามเกณฑ์   โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียน  ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในเรื่องนี้  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตขึ้น  
และจัดกิจกรรมประกวด  Best Practice ด้านการส่งเสริมการอ่านขึ้น 
    ในการนี้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แต่งตั้งบุคคลเป็น
คณะกรรมการประเมิน Best Practice  ด้านการส่งเสริมการอ่าน  ประกอบด้วย 
  1. ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3      ประธานกรรมการ 
  2. นายปัญญา  สาระกุมาร   ต าแหน่ง รองผอ.สพป.มค.3     รองประธานกรรมการ 
  3. นายสง่า  โทผาวงษ์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯกรรมการ 
  4. นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
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  5. นายไชยยา  อะการะวัง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  6. นางพิมพ์พิศา  ผลสว่าง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์     กรรมการและเลขานุการ 
  ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
ยุติธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

      ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ   วันที่   22  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

 (นายปัญญา  สาระกุมาร) 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  รักษาราชการแทน 

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3   
   
 
   4.2) ประชุมคณะกรรมการ 
  4.3) ประกาศผลการแข่งขัน Best Practice  ด้านการส่งเสริมการอ่าน 
 5)  นิเทศก ำกับติดตำมกำรพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนนักเรยีนทุกระดับชั้น   
   5.1 แต่งตั้งคณะท างานออกนิเทศก ากับติดตามการพัฒนาการอ่านการเขียน
นักเรียนทุกระดับชั้น   
   5.2 สร้างเครื่องมือการนิเทศ 
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แบบนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย   
ประจ ำภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2561 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม  เขต 3 
------------------------------- 

โรงเรียน.........................................ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา..............................................  
 

ที ่
รำยกำรปฏิบัติ /  

ด ำเนินกำร 
ระดับปฏิบัติ 

ปัญหำ 
ข้อเสนอแนะแนวทำง

แก้ปัญหำ 2 1 0 

กำรวำงแผน (PLAN) 
1 

 
 

มีการวิเคราะห์นโยบายที่
เกี่ยวข้อง 
- ประชุมชี้แจงแนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอน 
- มีโครงการ/แผนงาน 
- มอบหมายภารงานให้
ครูผูส้อนเหมาะสมตาม
ความรู้ความสามารถ 

  
 

 ……………………………………………………
…………………………………..………………
……………………………….…………………
………………………..…………….……………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

…………………….…………………….
……….……….………………………… 
…………………….…………………….
……….……….………………………… 
…………………….…………………….
……….……….………………………… 
…………………….…………………….
……….……….………………………… 
…………………….……………………. 
 

2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
- มีการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบ O-NET,NT 
- มีผลการประเมินการ
อ่านการเขียน รูปแบบ
สารสนเทศ 
- ก าหนดเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย O-NET,NT 
ชัดเจน 
- มีผลการคัดกรอง
นักเรียน  กลุ่มเก่ง ปาน
กลาง อ่อน  รายชั้นเรียน  

   ……………………………………………………
…………………………….……..……………… 
……………………………………………………
…………………………….……..……………… 
……………………………………………………
…………………………….……..……………… 
……………………………………………………
…………………………….……..……………… 
……………………………………………………
…………………………….……..……………… 
……………………………………………………
…………………………….……..……………… 
………………………………………………….. 

…………………….…………………….
……….……….………………………… 
…………………….…………………….
……….……….………………………… 
…………………….…………………….
……….……….………………………… 
…………………….…………………….
……….……….………………………… 
…………………….…………………….
……….……….………………………… 
…………………….…………………….
……….……….………………………… 
…………………………………………. 
 

กำรปฏิบัติตำมแผน (DO) 
3 กระบวนการส่งเสริม

พัฒนา 
- มีแผนพัฒนาครู
ภาษาไทย 
- สนับสนุนสื่อนวัตกรรม 
- มีเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการ

   ……………………………………………………
…………………………….……..……………… 
……………………………………………………
…………………………….……..……………… 
……………………………………………………
…………………………….……..……………… 
……………………………………………………
…………………………….……..……………… 

…………………….…………………….
……….……….………………………… 
…………………….…………………….
……….……….………………………… 
…………………….…………………….
……….……….………………………… 
…………………….…………………….
……….……….………………………… 
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ที ่
รำยกำรปฏิบัติ /  

ด ำเนินกำร 
ระดับปฏิบัติ 

ปัญหำ 
ข้อเสนอแนะแนวทำง

แก้ปัญหำ 2 1 0 

สอนภาษาไทย  เช่น 
ชมรมครภูาษาไทย  
ชุมชน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

……………………………………………………
…………………………….……..……………… 
……………………………………………………
…………………………….……..……………… 

…………………….…………………….
……….……….………………………… 
…………………….…………………….
……….……….………………………… 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม
แผน (Check) 

2 1 0 
  

 การวางแผนการนเิทศ 
ก ากับติดตาม 
- มีแผน/ปฏิทินการนิเทศ 
- การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน 

   ……………………………………………………
…………………………….……..……………… 
……………………………………………………
…………………………….……..……………… 

…………………….…………………….
……….……….………………………… 
…………………….…………………….
……….……….………………………… 

กำรปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
 การวัดและประเมินผล    ……………………………………………………

…………………………………..……………… 
…………………….…………………….
……….……….………………………… 
 

รวมคะแนน      

 

เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับปฏิบัติ 
 

ระดับปฏิบัติ กำรแปลผล 
2 มีการปฏิบัติท าได้ดี 
1 มีการปฏิบัติท าได้ปานกลาง 
0 ไม่มีการปฏิบัติ 

ระดับคะแนนรวมเฉลี่ย กำรแปลผล 
30-38 ดีเยี่ยม 

  
23-29 ดีมาก 
15-28 ดี 
6-14 ปานกลาง 
0-6 พอใช้ 
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ตอนที่   3  วิธีกำรพัฒนำอ่ำนออกเขียนได้อ่ำนคล่องเขียนคล่อง 
1. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนได้แก่ 

............................................................................................................................. ............. 

..........................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............. 

..........................................................................................................................................  
2.  การด าเนินการตามนโยบายเรียนซ้ าชั้นส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  

       มีนักเรียนซ้ าชั้น  จ านวน....................คน  ดังนี้ 
       ไม่มีนักเรียนซ้ าชั้น   

3.  นวัตกรรมที่ครูน ามาพัฒนาการอ่านเขียน  ได้แก่ 
..........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............. 
..........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............. 

4.  ผลการด าเนินการแก้ปัญหา/การพัฒนา 
............................................................................................................................. ............. 
.................................................................................... ...................................................... 

5. ปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมความส าเร็จ 
............................................................................................................................. ............. 
..........................................................................................................................................  

6. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
ระหว่างการพัฒนา
............................................................................................................ ............................. 
............................................................................................................................. ............. 
ระหว่างการประเมิน 
..................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ............. 
 

7.  น าผลการได้รับพัฒนาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ 
............................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................... ..................................... 

8.  แนวทางในการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
............................................................................................................................. ............. 
..........................................................................................................................................  
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9.  ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............. 
.................................................................................................................................. ........ 
 
ผู้รับการนิเทศ                         ผู้นิเทศ 
     (.........................................)                   (............................................) 
             ต าแหน่ง...............................................       ต าแหน่ง.............................. 
           ............./..................../........................   ............/..................../........................ 
 
       ผู้นิเทศ 

(.......................................) 
    ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
........./..................../........................ 
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6)  กำรออกนิเทศกับติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนโดยใช้เครือข่ำย คณะ
ศึกษำนิเทศก์ ประธำนศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และผู้บริหำรโรงเรียน   ทุกคน   
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศกับติดตามการจัดกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านโดยใช้เครือข่ายคณะศึกษานิเทศก์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหาร
โรงเรียนทุกคน  ดังนี้ 
   6.2 ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการด าเนินงานเพ่ือน ารูปแบบวิธีการสู่การปฏิบัติใน
วันที่  27 สิงหาคม  2561  ณ ห้องประชุมโกสัมพี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 -เห็นชอบ- 
  6.3 ก าหนดปฏิทินการออกนิเทศฯ  ส าหรับเครือข่าย ประกอบด้วยประธานศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนทุกคน  ระหว่างวันที่  28-31  สิงหาคม  2561   

ระยะเวลำ แนวทำงปฏิบัติ 
16–25 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
 
 
 

 

1. สพท./สถานศึกษา ด าเนินการจัดท ารายละเอียดข้อเสนอ
งบแลกเป้า  
    ส่ง สพฐ. (ส ำนักที่จัดงบแลกเป้ำ) ภำยในวันที่ 25 
กุมภำพันธ์ 2561  
    1.1 เอกสารที่จัดส่ง (แยกชุดส่งส านักละ 1 ชุด) 
ประกอบด้วย  
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ระยะเวลำ แนวทำงปฏิบัติ 

 - ใบปะหน้าชื่อส านักที่จัดงบแลกเป้า 
         - กรอบค าเสนอของบประมาณแลกเป้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
    1.2 กรอกข้อมูลพร้อมสรุปงบประมาณท่ีเสนอขอราย
โครงการ บันทึกลงในระบบที่ สพฐ.ก าหนด 

20 สิงหาคม  2561 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 

27 สิงหาคม  2561 ประชุมประธานศูนย์และคณะท างานในการพัฒนาการอ่าน
การเขียนตามนโยบาย  “เดินหน้าและพัฒนาอ่านออกเขียน
ได้” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่พบว่ายังมีปัญหา 

 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

28-31  สิงหาคม 2561 โรงเรียนส่ง Best Practice ด้านการส่งเสริมการอ่าน   

2-3 กันยายน 2561 ประเมิน Best Practice ด้านการส่งเสริมการอ่าน   

28–31 สิงหาคม 2561 นิเทศติดตามการอ่าน การเขียน นักเรียนทุกระดับชั้น /เน้น
การอ่านออก                เขยีนได้ ชั้น ป.4 โดย ศึกษานิเทศก์  
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และผู้บริหารโรงเรียน 

30 กันยายน 2561 รายงานผลการด าเนินงานรอบ  6 เดือน (กรกฎาคม – 
กันยายน 2561) 
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ตารางการนิเทศ ก ากับติดตามการอ่านการเขียนนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี     จ านวน  13  โรงเรียน 

ระหว่างวันที่  28-31  สิงหาคม 2561 
     กรรมกำรชุดที่  1 

 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านหนองหอยน้ าจ้อยคุรุราษฎ์ฯ 08.00-12.00 น. 
บ้านเลิงใต้ 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านศรีสุข 08.00-12.00 น. 
บ้านคุยโพธิ์ 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 08.00-12.00 น. 
บ้านเลิงบัว 13.00-16.30  น. 

     กรรมกำรชุดที่ 2 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 08.00-12.00 น. 
บ้านหัวขัว 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 08.00-12.00 น. 
บ้านโชคชัย 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านดอนกลอยหนองยาง 08.00-12.00 น. 
บ้านสังข์ทอง 13.00-16.30  น. 

4. 31  สิงหาคม  2561 บ้านแก้งขิงแคง 08.00-12.00 น. 
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ตารางการนิเทศ ก ากับติดตามการอ่านการเขียนนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก    จ านวน  11  โรงเรียน 

ระหว่างวันที่  28-31  สิงหาคม 2561 
 

            กรรมกำรชุดที่  1 
 

 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านเหล่าหนองแคน 08.00-12.00 น. 
บ้านยางสินไชย หนองหาด 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านเขวา(สะดืออิสาน) 08.00-12.00 น. 
บ้านแท่นโนนหนองคู 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านทันดู่เหนือ 08.00-12.00 น. 
บ้านโนนสูงวังขอนจิก 13.00-16.30  น. 

 
    
            กรรมกำรชุดที่ 2 
 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 08.00-12.00 น. 
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านหนองเหล็ก 08.00-12.00 น. 
บ้านหนองแวงสวนกล้วย 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกส ี 08.00-12.00 น. 
 13.00-16.30  น. 
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ตารางการนิเทศ ก ากับติดตามการอ่านการเขียนนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์    จ านวน  14  โรงเรียน 

ระหว่างวันที่  28-31  สิงหาคม 2561 
 

            กรรมกำรชุดที่  1 
 

 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านแพงหนองเหนือ 08.00-12.00 น. 
บ้านโนนเมืองสองคอน 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านหนองโก 08.00-12.00 น. 
บ้านม่วงน้อย 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์ 08.00-12.00 น. 
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 13.00-16.30  น. 

4. 31  สิงหาคม  2561 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 08.00-12.00 น. 
 

            กรรมกำรชุดที่ 2 
 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 08.00-12.00 น. 
บ้านแห่เหนือ 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านท่าเดื่อ 08.00-12.00 น. 
บ้านโนนสัง 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 หนองกุงศาลาน้ าเที่ยงวิทยากร 08.00-12.00 น. 
บ้านเหล่าโพธิ์ 13.00-16.30  น. 

4. 31  สิงหาคม  2561 บ้านหญ้าขาว 08.00-12.00 น. 
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ตารางการนิเทศ ก ากับติดตามการอ่านการเขียนนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง   จ านวน  13  โรงเรียน 

ระหว่างวันที่  28-31  สิงหาคม 2561 
 

            กรรมกำรชุดที่  1 
 

 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านวังยาววิทยายน 08.00-12.00 น. 
บ้านบะหลวงหนองแวง 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ 08.00-12.00 น. 
บ้านวังจาน 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 ดอนกลางนุกูลวิทย์ 08.00-12.00 น. 
บ้านทิพโสต 13.00-16.30  น. 

            
 กรรมกำรชุดที่ 2 
 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 08.00-12.00 น. 
บ้านโนนราษีโคกล่าม 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านวังโพน 08.00-12.00 น. 
บ้านเหล่าพ่อหา 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านโคกกลาง 08.00-12.00 น. 
บ้านหนองเขื่อน 13.00-16.30  น. 

4. 31  สิงหาคม  2561 บ้านวังกุง 08.00-12.00 น. 
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ตารางการนิเทศ ก ากับติดตามการอ่านการเขียนนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาล าน้ าชี จ านวน  11  โรงเรียน 

ระหว่างวันที่  28-31  สิงหาคม 2561 
            กรรมกำรชุดที่  1 

 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านกอกหนองผือ 08.00-12.00 น. 
บ้านคุยแพง 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านคุยเชือก 08.00-12.00 น. 
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านหนองปลาเข็ง 08.00-12.00 น. 
  

 

            กรรมกำรชุดที่ 2 
 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 08.00-12.00 น. 
บ้านโนนเนาว์ 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านหนองบัวเรียน 08.00-12.00 น. 
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านปลาเดิดปลาปัดส าโรง 08.00-12.00 น. 
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 13.00-16.30  น. 
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ตารางการนิเทศ ก ากับติดตามการอ่านการเขียนนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา  จ านวน  11  โรงเรยีน 

ระหว่างวันที่  28-31  สิงหาคม 2561 
 

            กรรมกำรชุดที่  1 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านยางใหญ่ 08.00-12.00 น. 
บ้านยางน้อย 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านป่าเป้า 08.00-12.00 น. 
บ้านผักหนอก 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านโนนนกหอ 08.00-12.00 น. 
  

 

            กรรมกำรชุดที่ 2 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านแห่บริหารวิทย์ 08.00-12.00 น. 
บ้านดอนสันติ 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านห้วยม่วง 08.00-12.00 น. 
บ้านโพนทอง 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 08.00-12.00 น. 
บ้านป่าปอ 13.00-16.30  น. 
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ตารางการนิเทศ ก ากับติดตามการอ่านการเขียนนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า จ านวน  13  โรงเรียน 

ระหว่างวันที่  28-31  สิงหาคม 2561 
 

            กรรมกำรชุดที่  1 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านเชียงยืน 08.00-12.00 น. 
บ้านโคกสูง 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านสร้างแก้ว 08.00-12.00 น. 
ศิริราษฏร์หมากหญ้า 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านโนนงิ้ว 08.00-12.00 น. 
บ้านหนองมะเม้า 13.00-16.30  น. 

 
 

            กรรมกำรชุดที่ 2 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านหนองแวง 08.00-12.00 น. 
บ้านจานโนนสูง 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 08.00-12.00 น. 
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 08.00-12.00 น. 
บ้านโคกข่า 13.00-16.30  น. 

4. 31  สิงหาคม  2561 บ้านท่ากระเสริม 08.00-12.00 น. 
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ตารางการนิเทศ ก ากับติดตามการอ่านการเขียนนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง จ านวน  13  โรงเรียน 

ระหว่างวันที่  28-31  สิงหาคม 2561 
 

            กรรมกำรชุดที่  1 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านกู่ทอง 08.00-12.00 น. 
บ้านขามเปี้ย 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านหนองมันปลา 08.00-12.00 น. 
บ้านโจดบัวบาน 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านเมืองเพ็ง 08.00-12.00 น. 
บ้านหนองบุญชู 13.00-16.30  น. 

 

            กรรมกำรชุดที่ 2 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านหนองชาด 08.00-12.00 น. 
บ้านนาทอง 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 08.00-12.00 น. 
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 08.00-12.00 น. 
บ้านหนองล่าม 13.00-16.30  น. 

4. 31  สิงหาคม  2561 บ้านหนองเดิ่น 08.00-12.00 น. 
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ตารางการนิเทศ ก ากับติดตามการอ่านการเขียนนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน  จ านวน  12  โรงเรียน 

ระหว่างวันที่  28-31  สิงหาคม 2561 
 

            กรรมกำรชุดที่  1 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านหนองซอน 08.00-12.00 น. 
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านขีหนองจิก 08.00-12.00 น. 
บ้านโพน 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านสีดาสระแก้ว 08.00-12.00 น. 
บ้านหนองไห 13.00-16.30  น. 

 

             กรรมกำรชุดที่ 2 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านหนองคู 08.00-12.00 น. 
บ้านผ า 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านแฝกโนนส าราญ 08.00-12.00 น. 
บ้านค้อ 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 จินดาอารมณ์ 08.00-12.00 น. 
บ้านสะอาดดอนเงิน 13.00-16.30  น. 
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ตารางการนิเทศ ก ากับติดตามการอ่านการเขียนนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชื่นชม  จ านวน  12  โรงเรียน 

ระหว่างวันที่  28-31  สิงหาคม 2561 
 

            กรรมกำรชุดที่  1 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 อนุบาลชื่นชม 08.00-12.00 น. 
บ้านโคกกลางน้ าจั้นจอมศรี 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านหนองนาไร่เดียว 08.00-12.00 น. 
บ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านโนนทัน 08.00-12.00 น. 
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 13.00-16.30  น. 

 

            กรรมกำรชุดที่ 2 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 กระบากวิทยาคาร 08.00-12.00 น. 
บ้านผักแว่น 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านส้มกบ 08.00-12.00 น. 
บ้านหนองกุง 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านผือ 08.00-12.00 น. 
บ้านกุดจอก 13.00-16.30  น. 
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ตารางการนิเทศ ก ากับติดตามการอ่านการเขียนนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก  จ านวน  12  โรงเรียน 

ระหว่างวันที่  28-31  สิงหาคม 2561 
 

             กรรมกำรชุดที่  1 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านหัวช้าง 08.00-12.00 น. 
บ้านกุดรัง 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านกุดเม็ก 08.00-12.00 น. 
บ้านหนองคลองหัวขัว 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านส าโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 08.00-12.00 น. 
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 13.00-16.30  น. 

 
      
           กรรมกำรชุดที่ 2 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านหนองแสง 08.00-12.00 น. 
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านบ่อแกบ่อทอง 08.00-12.00 น. 
บ้านโสกคลอง 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านหนองบอน 08.00-12.00 น. 
บ้านโสกกาว 13.00-16.30  น. 
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ตารางการนิเทศ ก ากับติดตามการอ่านการเขียนนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง   จ านวน  11  โรงเรียน 

ระหว่างวันที่  28-31  สิงหาคม 2561 
 

            กรรมกำรชุดที่  1 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านหนองแหน 08.00-12.00 น. 
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านหนองโดน 08.00-12.00 น. 
บ้านนาโพธิ์ 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านโนนสมบูรณ์ 08.00-12.00 น. 
บ้านหัวนาค าโนนสมบัติ 13.00-16.30  น. 

 

            กรรมกำรชุดที่ 2 
 

ที ่
 

วัน เดือน ปี 
 

โรงเรียน 

 

เวลา 

1. 28  สิงหาคม  2561 บ้านโนนสะอาด 08.00-12.00 น. 
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 13.00-16.30  น. 

2. 29  สิงหาคม  2561 บ้านศรีอรุณ 08.00-12.00 น. 
บ้านห้วยแคนโนนสูง 13.00-16.30  น. 

3. 30  สิงหาคม  2561 บ้านจอมทอง 08.00-12.00 น. 
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บทที่ 3 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

 กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยเฉพาะการ
แก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  จึงก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง  
ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นจุดเน้นส าคัญ  ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3  ได้ด าเนินการพัฒนาและประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง  และ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังผลการประเมินยังใช้เป็น
ตัวชี้วัดผลส าเร็จในการด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของโรงเรียนในสังกัดในปี
การศึกษา 2561  และได้วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานพัฒนาการอ่านการเขียน  ออกเป็น   
7  ประเด็น  ดังนี้ 
  1. ผลการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม 2561)  ในภาพรวมและจ าแนกเป็นรายชั้นและรายโรงเรียน 
  2. ผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) แนว PISA 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดือนสิงหาคม 2561  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3     
  3. ผลการจัดท าแนวทางพัฒนาการอ่าน การเขียน   
  4. ผลการส่งเสริม สนับสนุนสือ่นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน   
  5. ผลการประกวด  Best Practice  ด้านการส่งเสริมการอ่าน    
  6. ผลการนิเทศกับติดตามการจัดกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  :  การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และผู้บริหารโรงเรียนทุกคน  
  7. ผลการอ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด  
หมายถึง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านให้เหมาะสมกับวัย              
โดยอ่านหนังสือต่อปี (ไม่รวมหนังสือเรียน) ดังนี้            
               ระดับปฐมวัย อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 6 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 10 นาท ี
               ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 12 เล่มต่อปี  หรือเฉลี่ยวันละ 
30 นาท ี
               ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 14 เล่มต่อปี  หรือเฉลี่ยวันละ 
60 นาท ี
               ระดับมัธยมศึกษาปีที่   1 – 3 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 
90 นาท ี
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1. ผลกำรอ่ำนกำรเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-6  ปลำยภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 
2561  (เดือนสิงหาคม 2561)  ในภาพรวมและจ าแนกเป็นรายชั้นและรายโรงเรียน  ดังนี้ 

  
ตำรำง 1     ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ด้านการอ่านออกเสียง นักเรียนทั้งหมด  2,118  คน   
   เป็นเด็กบกพร่อง จ านวน 142  คน  เป็นเด็กปกตจิ านวน  1,976  คน  ดังนี้ 
 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.
(คน) 

ร้อยละ 

 
ป.1 จ ำแนกตำมผลประเมินกำรอ่ำนออกเสียง 
 

ดีมาก 1,346 68.11 
ดี 359 18.16 

พอใช้ 180 9.10 
ปรับปรุง 91 4.60 

 จากตาราง  1   การอ่านออกเสียง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 2,118  คน  เป็นเด็กบกพร่อง จ านวน 142 คน   เป็นเด็กปกติจ านวน 1,976  คน  มีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมากจ านวน  1,346  คน  คิดเป็นร้อยละ 68.11  ระดับดจี านวน  359  
คน คิดเป็นร้อยละ  18.16  ระดับพอใช้จ านวน  180  คน  คิดเป็นร้อยละ 9.10  และระดับ
ปรับปรุงจ านวน  91  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.60 

 
ตำรำง  2   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนทั้งหมด  2,118  คน   
   เป็นเด็กบกพร่อง    จ านวน  142 คน  เป็นเด็กปกตจิ านวน  1,976  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.
(คน) 

ร้อยละ 

 
ป.1 จ ำแนกตำมผลประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
 

ดีมาก 1,247 63.10 
ดี 516 26.11 

พอใช้ 156 7.89 
ปรับปรุง 57 2.88 

จำกตำรำง  2   การอ่านรู้เรื่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวนนักเรียนทั้งหมด  
2,118  คน   เป็นเด็กบกพร่อง  จ านวน 142 คน   เด็กปกติ จ านวน 1,976  คน  มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน  1,247  คน   คิดเป็นร้อยละ 63.10  ระดับดจี านวน  516  
คน คิดเป็นร้อยละ  26.11  ระดับพอใช้จ านวน  156  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.89  และระดับ
ปรับปรุง จ านวน  57  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.88 
 



  68  

 

 
ตำรำง  3   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ด้านการเขียนค า นักเรียนทั้งหมด  2,118  คน   
   เป็นเด็กบกพร่อง  จ านวน 142 คน  ปกตจิ านวน  1,976  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.1 จ ำแนกตำมผลประเมินกำรเขียนค ำ 

ดีมาก 1,271 64.32 
ดี 371 18.77 

พอใช้ 216 10.93 
ปรับปรุง 118 5.97 

จำกตำรำง  3  การเขียนค า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวนนักเรียนทั้งหมด  
2,118  คน  เป็นเด็กบกพร่อง จ านวน  142  คน   เด็กปกติ จ านวน 1,976  คน  อยู่ในระดับดี
มาก จ านวน  1,271  คน  คิดเป็นร้อยละ 64.32  ระดับดีจ านวน  371  คน คิดเป็นร้อยละ  
18.77  ระดับพอใช้จ านวน   216  คน  คิดเป็นร้อยละ 10.93  และระดับปรับปรุง  จ านวน  
118  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.97 
 
ตำรำง  4   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ด้านการเขียนเรื่อง นักเรียนทั้งหมด  2,118  คน   
   เป็นเด็กบกพร่อง  จ านวน 142 คน  ปกตจิ านวน  1,976  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.1 จ ำแนกตำมผลประเมินกำรเขียนเรื่อง 

ดีมาก 1,400 70.85 
ดี 322 16.29 

พอใช้ 148 7.48 
ปรับปรุง 106 5.36 

จำกตำรำง  4  การเขียนเรื่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวนนักเรียนทั้งหมด  
2,118  คน  เป็นเด็กบกพร่อง จ านวน 142 คน   เด็กปกติ จ านวน 1,976  คน  มีผลมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน  1,400  คน   คิดเป็นร้อยละ 70.85  ระดับดีจ านวน  322  
คน คิดเป็นร้อยละ  16.29  ระดับพอใช้ จ านวน  148  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.48  และระดับ
ปรับปรุงจ านวน  106  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.36 
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ตำรำง  5   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ด้านการอ่านออกเสียง นักเรียนทั้งหมด  1,983  คน   
   เป็นเด็กบกพร่อง  จ านวน 275 คน  ปกตจิ านวน  1,708  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.2 จ ำแนกตำมผลประเมินกำรอ่ำนออกเสียง 
 

ดีมาก 1,340 78.45 
ดี 252 18.80 

พอใช้ 100 7.46 
ปรับปรุง 16 1.19 

 จากตาราง  5  การอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ด้านการอ่านออกเสียง 
นักเรียนทั้งหมด  1,983  คน  เป็นเด็กบกพร่องจ านวน 275 คน  ปกตจิ านวน  1,708  คน มีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก  จ านวน  1,340  คน  คิดเป็นร้อยละ 78.45  ระดับดีจ านวน  
252  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.80  ระดับพอใช้จ านวน  100  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.46  และ
ระดับปรับปรุงจ านวน  16  คน   คิดเป็นร้อยละ 1.19 

 
ตำรำง  6   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนทั้งหมด  1,983  คน  
    เป็นเด็กบกพร่อง จ านวน 275 คน  ปกติจ านวน  1,708  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.2 จ ำแนกตำมผลประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

ดีมาก 415 24.29 
ดี 875 51.22 

พอใช้ 386 22.59 
ปรับปรุง 32 1.87 

จำกตำรำง  6  การอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียน
ทั้งหมด  1,983  คน  เป็นเด็กบกพร่อง จ านวน 275 คน  ปกติจ านวน  1,708  คน มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน  415   คน คิดเป็นร้อยละ 24.29  ระดับดีจ านวน  875  คน  
คิดเป็นร้อยละ  51.22  ระดับพอใช้จ านวน  386 คน คิดเป็นร้อยละ 22.59  และระดับปรับปรุง
จ านวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.87 
 
ตำรำง  7   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ด้านการเขียนค า นักเรียนทั้งหมด  1,983  คน   
   เป็นเด็กบกพร่อง  จ านวน 275 คน  ปกติจ านวน  1,708  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.2 จ ำแนกตำมผลประเมินกำรเขียนค ำ 

ดีมาก 964 56.44 
ดี 450 26.34 

พอใช้ 226 13.34 
ปรับปรุง 68 3.98 
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จำกตำรำง  7  การเขียนค า ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ด้านการเขียนค า นักเรียนทั้งหมด  
1,983  คน  เป็นเด็กบกพร่อง จ านวน 275 คน  ปกติจ านวน  1,708  คน มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก จ านวน  964  คน คิดเป็นร้อยละ 56.44  ระดับดีจ านวน  450  คน  คิดเป็นร้อยละ  
26.34  ระดับพอใช้จ านวน  226 คน คิดเป็นร้อยละ 13.34  และระดับปรับปรุงจ านวน  68  คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.98 
 
ตำรำง  8   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ด้านการเขียนเรื่อง  นักเรียนทั้งหมด  1,983  คน   
   เป็นเด็กบกพร่อง จ านวน 275 คน  ปกติจ านวน  1,708  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.2 จ ำแนกตำมผลประเมินกำรเขียนเรื่อง 

ดีมาก 860 50.35 
ดี 570 33.37 

พอใช้ 232 13.58 
ปรับปรุง 46 2.69 

จำกตำรำง  8   การเขียนเรื่องชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ด้านการเขียนค า นักเรียน
ทั้งหมด  1,983  คน  เป็นเด็กบกพร่อง จ านวน 275 คน  ปกติจ านวน  1,708  คน มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก จ านวน  860   คน  คิดเป็นร้อยละ 50.35  ระดับดีจ านวน  570  คน  
คิดเป็นร้อยละ  33.37  ระดับพอใช้จ านวน  232  คน คิดเป็นร้อยละ 13.58   และระดับ
ปรับปรุงจ านวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.69 

ตำรำง  9   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ด้านการอ่านออกเสียง  นักเรียนทั้งหมด  2,004  คน   
   เป็นเด็กบกพร่องจ านวน  321 คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,683  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.3 จ ำแนกตำมผลประเมินกำรอ่ำนออกเสียง 
 

ดีมาก 1,298 77.12 
ดี 263 15.62 

พอใช้ 95 5.64 
ปรับปรุง 27 1.60 

 จำกตำรำง  9  การอ่านออกเสียง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  นักเรียนทั้งหมด  2,004  
คน  เป็นเด็กบกพร่องจ านวน  321 คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,683  คน มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก  จ านวน  1,298   คน  คิดเป็นร้อยละ 77.12  ระดับดีจ านวน  263  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  15.62  ระดับพอใช้จ านวน  95  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.64  และระดับปรับปรุงจ านวน  
27  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.60 
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ตำรำง  10    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ด้านการอ่านรู้เรื่อง  นักเรียนทั้งหมด  2,004  คน  
เป็นเด็กบกพร่อง จ านวน  321 คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,683  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.3 จ ำแนกตำมผลประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

ดีมาก 332 19.72 
ดี 841 49.97 

พอใช้ 460 27.33 
ปรับปรุง 50 2.97 

 จำกตำรำง  10  การอ่านรู้เรื่อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  นักเรียนทั้งหมด  2,004  คน 
เป็นเด็กบกพร่องจ านวน  321 คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,683  คน  มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก จ านวน  332   คน  คิดเป็นร้อยละ 19.72  ระดับดีจ านวน  841  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  49.97  ระดับพอใช้จ านวน  460  คน คิดเป็นร้อยละ 27.33   และระดับปรับปรุงจ านวน  
50  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.97 
 
ตำรำง  11   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ด้านการเขียนค า  นักเรียนทั้งหมด  2,004  คน   
   เป็นเด็กบกพร่องจ านวน   321  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,683  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.3 จ ำแนกตำมผลประเมินกำรเขียนค ำ 

ดีมาก 818 48.60 
ดี 512 30.42 

พอใช้ 262 15.56 
ปรับปรุง 91 5.40 

 จำกตำรำง  11   การเขียนค า  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  นักเรียนทั้งหมด  2,004  คน  มี
เดก็บกพร่องจ านวน  321 คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,683  คน  มีผลการประเมิน                   
อยู่ในระดับดีมาก จ านวน  818   คน  คิดเป็นร้อยละ 48.60  ระดับดีจ านวน  512  คน                    
คิดเป็นร้อยละ  30.42  ระดับพอใช้จ านวน  262 คน คิดเป็นร้อยละ 15.56 และระดับปรับปรุง
จ านวน  91  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.40 
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ตำรำง  12   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ด้านการเขียนเรื่อง  นักเรียนทั้งหมด  2,004  คน  
   เป็นเด็กบกพร่อง จ านวน   321  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,683  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.3 จ ำแนกตำมผลประเมินกำรเขียนเรื่อง 

ดีมาก 860 51.09 
ดี 600 35.65 

พอใช้ 181 10.75 
ปรับปรุง 42 0.23 

 จำกตำรำง  12   การเขียนเรื่อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  นักเรียนทั้งหมด  2,004  คน  
เป็นเด็กบกพร่องจ านวน  321 คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,683  คน  มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก จ านวน  860   คน  คิดเปน็ร้อยละ 51.09  ระดับดีจ านวน  600  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  35.65  ระดับพอใช้จ านวน  181  คน  คิดเป็นร้อยละ 10.75 และระดับปรับปรุงจ านวน  
42  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.23 
 
ตำรำง  13   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ด้านการอ่านตามหลักการใช้ภาษา นักเรียนทั้งหมด 
     2,077 คน  เป็นเด็กบกพร่องจ านวน 333 คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,744  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
ป.4 จ ำแนกตำมผลประเมิน กำรอ่ำน 
ตำมหลักกำรใช้ภำษำ 

ดีมาก 271 15.53 
ดี 731 41.91 

พอใช้ 538 30.84 
ปรับปรุง 204 11.69 

 จำกตำรำง  13   การอ่านตามหลักการใช้ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  นักเรียนทั้งหมด  
2,077 คน  เป็นเด็กบกพร่องจ านวน 333 คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,744  คน  มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก  จ านวน  271   คน  คิดเป็นร้อยละ 15.53  ระดับดีจ านวน  731  คน  
คิดเป็นร้อยละ  41.91  ระดับพอใช้จ านวน  538  คน  คิดเป็นร้อยละ 30.84   และระดับ
ปรับปรุงจ านวน  204  คน   
คิดเป็นร้อยละ 11.69 
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ตำรำง  14   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนทั้งหมด  2,077 คน   
   เป็นเด็กบกพร่อง  จ านวน 333 คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,744  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.4 จ ำแนกตำมผลประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

ดีมาก 207 11.86 
ดี 612 35.09 

พอใช้ 786 45.06 
ปรับปรุง 139 7.39 

 จำกตำรำง  14   การอ่านรู้เรื่อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  นักเรียนทั้งหมด  2,077 คน     
มีเด็กบกพร่องจ านวน 333 คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,744  คน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมากจ านวน  207  คน คิดเป็นร้อยละ 11.86  ระดับดีจ านวน  612  คน  คิดเป็นร้อยละ  
35.09  ระดับพอใช้จ านวน 786 คน คิดเป็นร้อยละ 45.06 และระดับปรับปรุงจ านวน 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.39 
   
ตำรำง  15   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ด้านการเขียนสรุปใจความส าคัญ  นักเรียนทั้งหมด  
    2,077 คน  เป็นเด็กบกพร่องจ านวน  333  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,744  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.4 จ ำแนกตำมผลประเมิน กำรเขียนสรุป
ใจควำมส ำคัญ 

ดีมาก 617 35.37 
ดี 779 44.66 

พอใช้ 297 17.02 
ปรับปรุง 51 2.92 

 จำกตำรำง  15    การเขียนสรุปใจความส าคัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  นักเรียนทั้งหมด  
2,077  คน  เป็นเด็กบกพร่องจ านวน 333 คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,744  คน  มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากจ านวน  617  คน   คิดเป็นร้อยละ 35.37   ระดับดีจ านวน  779  คน  
คิดเป็นร้อยละ  44.66  ระดับพอใช้จ านวน  297  คน  คิดเป็นร้อยละ 17.02   และระดับ
ปรับปรุงจ านวน  51 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.92 
 
ตำรำง  16   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการ  นักเรียนทั้งหมด  

2,077 คน เป็นเด็กบกพร่อง จ านวน 333 คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,744  คน 
รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 

ป.4 จ ำแนกตำมผลประเมิน กำรเขียนเรื่อง            
ตำมจินตนำกำร 

ดีมาก 641 36.75 
ดี 732 41.97 

พอใช้ 311 17.83 
ปรับปรุง 60 3.44 
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 จำกตำรำง  16   การเขียนเรื่องตามจินตนาการชั้นประถมศึกษาปีที่  4  นักเรียนทั้งหมด  
2,077 คน  เป็นเด็กบกพร่องจ านวน 333 คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,744  คน  มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากจ านวน  641  คน   คิดเป็นร้อยละ 36.75   ระดับดีจ านวน  732  คน  
คิดเป็นร้อยละ  41.97  ระดับพอใช้จ านวน  311  คน  คิดเป็นร้อยละ 17.83   และระดับ
ปรับปรุงจ านวน  60  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.44 
 
ตำรำง  17   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ด้านการอ่านตามหลักการใช้ภาษา นักเรียนทั้งหมด  
   2,064  คน  เป็นเด็กบกพร่อง  จ านวน 346  คน เป็นเด็กปกติ จ านวน 1,718  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
ป.5 จ ำแนกตำมผลประเมิน กำรอ่ำน 
ตำมหลักกำรใช้ภำษำ 

ดีมาก 288 16.76 
ดี 902 52.50 

พอใช้ 437 25.43 
ปรับปรุง 91 5.29 

 จำกตำรำง  17   การอ่านตามหลักการใช้ภาษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ทั้งหมด  
2,064  คน  เป็นเด็กบกพร่องจ านวน  346  คน  เป็นเด็กปกติจ านวน  1,718  คน  มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากจ านวน  288  คน   คิดเป็นร้อยละ 16.76  ระดับดีจ านวน  902  คน  
คิดเป็นร้อยละ  52.50  ระดับพอใช้จ านวน  437  คน คิดเป็นร้อยละ 25.43  และระดับปรับปรุง
จ านวน  91  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.29 
 
ตำรำง  18   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนทั้งหมด  2,064  คน   
   มีเด็กบกพร่องจ านวน  346  คน  เป็นเด็กปกติจ านวน  1,718  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.5 จ ำแนกตำมผลประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

ดีมาก 100 5.82 
ดี 462 26.89 

พอใช้ 974 56.69 
ปรับปรุง 182 10.59 

 จำกตำรำง  18   การอ่านรู้เรื่อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ทั้งหมด  2,064  คน              
มีเด็กบกพร่อง จ านวน  346  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,718  คน  มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมากจ านวน  100  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.82   ระดับดีจ านวน  462  คน  คิดเป็นร้อยละ  
26.89  ระดับพอใช้จ านวน  974  คน  คิดเป็นร้อยละ 56.69   และระดับปรับปรุงจ านวน  182 
คน  คิดเป็นร้อยละ 10.59 
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ตำรำง  19   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  การเขียนสรุปใจความส าคัญนักเรียนทั้งหมด  2,064  คน   
   เป็นเด็กบกพร่องจ านวน  346  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,718  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.5 จ ำแนกตำมผลประเมิน กำรเขียนสรุป
ใจควำมส ำคัญ 

ดีมาก 567 33.00 
ดี 700 40.74 

พอใช้ 377 21.94 
ปรับปรุง 74 4.30 

 จำกตำรำง  19  การเขียนสรุปใจความส าคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ทั้งหมด  2,064  
คน  มีเด็กบกพร่องจ านวน  346  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,718  คน  มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมากจ านวน  567  คน  คิดเป็นร้อยละ 33.00  ระดับดีจ านวน  700  คน  คิดเป็นร้อยละ  
40.74  ระดับพอใช้จ านวน  377  คน  คิดเป็นร้อยละ 21.94  และระดับปรับปรุงจ านวน  74  
คน  คิดเป็นร้อยละ 4.30 
 
ตำรำง  20   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการ  นักเรียนทั้งหมด   
   2,064  คน  เป็นเด็กบกพร่องจ านวน  346  คน เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,718  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
ป.5 จ ำแนกตำมผลประเมิน กำรเขียนเรื่อง            
ตำมจินตนำกำร 

ดีมาก 688 40.00 
ดี 690 40.16 

พอใช้ 292 16.99 
ปรับปรุง 48 2.79 

 จำกตำรำง  20   การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ทั้งหมด  
2,064  คน  มีเด็กบกพร่อง  จ านวน  346  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,718  คน  มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากจ านวน  688  คน  คิดเป็นร้อยละ 40.00   ระดับดีจ านวน  690  คน  
คิดเป็นร้อยละ  40.16  ระดับพอใช้จ านวน  292  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.99   และระดับ
ปรับปรุงจ านวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.79 

ตำรำง  21   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ด้านการอ่านตามหลักการใช้ภาษา นักเรียนทั้งหมด  
   2,064  คน เป็นเด็กบกพร่องจ านวน  430  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,634  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
ป.6 จ ำแนกตำมผลประเมิน กำรอ่ำนตำม
หลักกำรใช้ภำษำ 

ดีมาก  273 16.70 
ดี 619 37.88 
พอใช้ 544 33.29 
ปรับปรุง 198 12.11 
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 จำกตำรำง  21   การอ่านตามหลักการใช้ภาษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ทั้งหมด  
2,064  คน  เป็นเด็กบกพร่อง  จ านวน  346  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,718  คน  มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากจ านวน  273  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.70   ระดับดีจ านวน  619  คน  
คิดเป็นร้อยละ  37.88  ระดับพอใช้จ านวน  544  คน  คิดเป็นร้อยละ 33.29   และระดับ
ปรับปรุงจ านวน  198  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.11 
 
ตำรำง  22   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ด้านการอ่านรู้เรื่อง  นักเรียนทั้งหมด  2,064  คน   
   เป็นเด็กบกพร่อง จ านวน  430  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,634  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.6 จ ำแนกตำมผลประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่อง 

ดีมาก  210 12.85 
ดี 626 38.31 
พอใช้ 671 41.06 
ปรับปรุง 127 7.77 

 จำกตำรำง  22   การอ่านรู้เรื่องชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้งหมด  2,064  คน                    
เป็นเด็กบกพร่อง   จ านวน  430  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,634  คน  มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมากจ านวน  210  คน  คิดเป็นร้อยละ 12.85  ระดับดีจ านวน  626  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  38.31  ระดับพอใช้จ านวน  671  คน  คิดเป็นร้อยละ 41.06  และระดับปรับปรุงจ านวน  
127 คน  คิดเปน็ร้อยละ  7.77 
 
ตำรำง  23   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ด้านการเขียนย่อความ  นักเรียนทั้งหมด  2,064  คน   
   เป็นเด็กบกพร่องจ านวน  430  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,634  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
 
ป.6 จ ำแนกตำมผลประเมิน กำรเขียนย่อควำม 

ดีมาก  611 37.39 
ดี 636 38.92 
พอใช้ 338 20.68 
ปรับปรุง 49 2.99 

 จำกตำรำง  23   การเขียนย่อความ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ทั้งหมด  2,064  คน                   
มีเด็กบกพร่อง  จ านวน  430  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,634  คน  มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมากจ านวน  611  คน  คิดเป็นร้อยละ 37.39   ระดับดีจ านวน  636  คน                                      
คิดเป็นร้อยละ  38.92  ระดับพอใช้จ านวน  338  คน  คิดเป็นร้อยละ 20.68   และระดับ
ปรับปรุง  จ านวน  49   คน  คิดเป็นร้อยละ  2.99 
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ตำรำง  24   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ด้านการเขียนเรียงความ  นักเรียนทั้งหมด  2,064  คน   
   เป็นเด็กบกพร่อง จ านวน  430  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,634  คน 

รำยกำร ระดับคุณภำพ จ ำนวน นร.(คน) ร้อยละ 
ป.6 ป.6 จ ำแนกตำมผลประเมิน กำรเขียน
เรียงควำม 

ดีมาก  653 39.96 
ดี 680 41.61 
พอใช้ 250 15.29 
ปรับปรุง 51 3.12 

 จำกตำรำง  24   การเขียนเรียงความ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ทั้งหมด  2,064  คน   มี
เด็กบกพร่อง  จ านวน  430  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,634  คน  มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมากจ านวน  653  คน  คิดเป็นร้อยละ 39.96   ระดับดีจ านวน  680  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  41.61  ระดับพอใช้จ านวน  250  คน  คิดเป็นร้อยละ 15.29   และระดับปรับปรุงจ านวน  
51  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.12 
 
2. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) แนว PISA 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 เดือนสิงหำคม 2561  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1-3 
 
ตำรำง  25   ผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
                แนว PISA นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดือนสิงหาคม 2561  ชั้นมัธยมศึกษา 
   ปีที่  1  ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 31 โรงเรียน ดังนี้ 

 
 

ที ่

 
 

ระดับชั้น 
 

         
          จ ำนวนนักเรียน ม.1  

ม.1 นักเรียนปกติจ ำแนกตำมผลประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading 

Literacy) แนว PISA 
(1)ปกติ+
บกพร่องฯ 

(2)บก
พร่องฯ 

ดังนั้นปกติ ดีมาก
(คน) 

ดี(คน) พอใช้
(คน) 

ปรับปรุง
(คน) 

รวม(คน) 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 644 115 529 198 184 121 26 529 
คิดเป็นร้อยละ  21.73  37.40 34.80 22.90 4.91  

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 644 89 587 54 287 206 40 587 
คิดเป็นร้อยละ  15.16  9.19 48.89 35.09 6.81  

3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 586 89 497 45 172 190 90 497 
คิดเป็นร้อยละ  17.90  9.05 34.60 38.22 18.10  
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จำกตำรำง   25   ผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  
แนว PISA นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ประจ าเดือนสิงหาคม 2561  ชั้นมัธยมศึกษา                    
ปีที่  1-3  ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  31  โรงเรียน  พบว่า 
  1. ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1  จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  644  คน  เป็นเด็กบกพร่องจ านวน  
115  และเด็กปกติจ านวน  529  คน  มีผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านระดับ
ดีมากจ านวน  198  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.40  ระดับดีจ านวน  184  คน  คิดเป็นร้อยละ  
34.80  ระดับพอใช้จ านวน  121  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.90  และระดับปรับปรุง  26  คน                     
คิดเป็นร้อยละ  4.91  
  2. ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  644  คน  เป็นเด็กบกพร่องจ านวน  
89  และเด็กปกติจ านวน  587  คน  มีผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านระดับดี
มากจ านวน  54  คน คิดเป็นร้อยละ  9.19  ระดับดีจ านวน  287  คน  คิดเป็นร้อยละ  48.89  
ระดับพอใช้จ านวน  206  คน คิดเป็นร้อยละ  35.09  และระดับปรับปรุง  40  คน คิดเป็นร้อย
ละ  6.81 
   3. ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3  จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  586  คน  เป็นเด็กบกพร่อง                    
จ านวน  89  และเด็กปกติจ านวน  497  คน  มีผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการ
อ่านระดับดีมากจ านวน  45  คน คิดเป็นร้อยละ  9.05  ระดับดีจ านวน  172  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  34.60  ระดับพอใช้จ านวน  190  คน คิดเป็นร้อยละ  38.22  และระดับปรับปรุง  90  คน 
คิดเป็นร้อยละ  18.10  
 
3. ผลกำรจัดท ำแนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย (กำรอ่ำน กำรเขียน)  
ผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  และโรงเรียนมีแนว
ทางการพัฒนาการอ่าน การเขียน  นักเรียนทุกระดับชั้น  (ดังเนื้อหาในบทที่ 2) 

4. ผลกำรส่งเสริม สนับสนุนสื่อนวัตกรรมพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน  : ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดท าสื่อนวัตกรรม
พัฒนาการอ่าน การเขียน ส่งมอบให้โรงเรียนได้น าไปใช้  ดังนี้ 
   1) คู่มือการสอนอ่านแจกลูกสะกดค า 
   2) แนวทางการพัฒนาการอ่าน การเขียน  นักเรียนทุกระดับชั้น 
   3) สนับสนุนสื่อส่งเสริมการอ่านเสริมจากบริษัทเอกชน 
   4) แบบฝึกอ่าน ก ไก่ 
   5) สระเสียงใส 
   6) แบบฝึกการคัดลายมือ 
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5. ผลกำรประกวด  Best Practice  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรอ่ำน   :  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน  Best Practice  ด้านการส่งเสริมการอ่าน  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดจ านวนทั้งสิ้น  145  
โรงเรียน โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน  7  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.82  ผล
การแข่งขัน ดังนี้ 
  ระดับดีเยี่ยม    ได้แก่  โรงเรียนบ้านวังโพน  เกียรติบัตรและเงินสด 4,000 บาท 
  ระดับดีมาก     ได้แก่  โรงเรียนบ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์   เกียรติบัตรและ
เงินสด 3,000 บาท    
  ระดับดี   ได้แก่  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ เกียรติบัตรและเงินสด 
2,000 บาท 
  ระดับพอใช้    ได้แก่  โรงเรียนบ้านเลิงใต้  และโรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 
เกียรติบัตรและเงินสดโรงเรียนละ 1,000 บาท  รวมเป็นเงิน   11,000 บาท 
 
6. ผลกำรนิเทศกับติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน  :  การนิเทศติดตามได้
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และผู้บริหารโรงเรียนทุก
คน ได้เป็นคณะท างานในการนิเทศติดตาม และประเมินการอ่าน เขียนนักเรียน  โดยเฉพาะ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่  เครื่องมือที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 สร้างขึ้น  ซึ่งมีผลการประเมินโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายโรง (ดัง
ภาคผนวก) ดังนี้ 
ตำรำง  26  ผลการนิเทศกับติดตามการจัดกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   
 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ 

จ านวนนักเรียน ช้ัน ป.4 นร.ปกติจ าแนกตามผลประเมิน การอ่าน นร.ปกติจ าแนกตามผลประเมิน การเขียน 
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จ านวน 2,060 239 1,821 1,142 350 116 213 1,821 1,084 154 472 111 1,821 
ร้อยละ  13.12  62.71 19.22 6.37 11.69 100 59.52 8.45 25.91 6.09 100 
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 จำกตำรำง  26  สรุปผลการประเมินการอ่านเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ประจ าเดือนสิงหาคม  2561  จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  2,060  คน  เป็นเด็กพิเศษจ านวน  239  
คน  เป็นเด็กปกตจิ านวน  1,821  คน   มีผลการประเมินดังนี้ 
 1. ผลกำรอ่ำน   สรุปได้ดังนี้ 
  1) อ่านได้ทันที      จ านวน  1,142 คน คิดเป็นร้อยละ  62.71 
  2) อ่านได้แต่ต้องสะกดค าด้วย  จ านวน  350 คน   คิดเป็นร้อยละ  19.22 
  3) อ่านได้แต่ช้ามาก   จ านวน  116  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.37 
  4) อ่านไม่ได้      จ านวน  213  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.69 
 2. ผลกำรเขียน   สรุปได้ดังนี้ 
  1) เขียนได้ทันที     จ านวน  1,084 คน คิดเป็นร้อยละ  59.52 
  2) เขียนได้แต่ช้า    จ านวน  154 คน   คิดเป็นร้อยละ  8.45 
  3) เขียนได้แต่ช้ามากและบางค าเขียนผิด จ านวน  472  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.91 
  4) เขียนไม่ได้      จ านวน  111  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.09 
 
7. ผลกำรอ่ำนหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ สพฐ. ก ำหนด   

การอ่านไม่รวมหนังสือเรียน  หมายถึง  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน เพ่ือสร้าง
นิสัยรักการอ่าน  ให้เหมาะสมกับวัย โดยอ่านหนังสือต่อปี (ไม่รวมหนังสือเรียน) ดังนี้ 

1.  ระดับปฐมวัย อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 6 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 10 นาที 
2.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 12 เล่มต่อปี   

หรือเฉลี่ยวันละ 30 นาท ี
3.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 14 เล่มต่อปี   

หรือเฉลี่ยวันละ 60 นาท ี
4.  ระดับมัธยมศึกษาปีที่   1 – 3 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี  

หรือเฉลี่ยวันละ 90 นาท ี
มีผลกำรอ่ำนภำพรวมรำยช้ันและรำยโรง (ภำคผนวก)  ดังนี้ 
ตำรำง  27  ผลการอ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด   

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน
ทั้งสิ้น(คน) 

อ่ำนหนังสือเป็นไป
ตำมเกณฑ์ที่ สพฐ.

ก ำหนด(คน) 

ร้อยละ 

ป.1-ม.3 18,464 15,364 83.21 
 
8. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริหำรโรงเรียน  ครูผู้สอน ต่อการด าเนินงานพัฒนาการ
อ่านการเขียนนักเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.44 
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บทที่ 4 
สรุปและอภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 การด าเนินงานตามนโยบายการอ่านการเขียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ประจ าปีการศึกษา 2561  สรุปผลดังนี้ 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 ผลกำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6  

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1  นักเรียนทั้งหมด  2,118  คน  เป็นเด็กบกพร่อง                             
จ านวน 142  คน  เป็นเด็กปกติจ านวน  1,976  คน  มีผลการประเมินด้านการอ่านออกเสียง  
อยู่ในระดับดีมากจ านวน  1,346  คน  คิดเป็นร้อยละ 68.11  ระดับดีจ านวน  359  คน                         
คิดเป็นร้อยละ  18.16  ระดับพอใช้จ านวน  180 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.10  และระดับปรับปรุง
จ านวน  91  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.60   

 ผลการประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมาก  จ านวน  1,247  คน                    
คิดเป็นร้อยละ 63.10  ระดับดีจ านวน  516  คน คิดเป็นร้อยละ  26.11  ระดับพอใช้จ านวน  
156  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.89  และระดับปรับปรุง จ านวน  57  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.88 
  ผลการประเมินด้านการเขียนค า  อยู่ในระดับดีมาก จ านวน  1,271  คน                      
คิดเป็นร้อยละ 64.32  ระดับดีจ านวน  371  คน คิดเป็นร้อยละ  18.77  ระดับพอใช้จ านวน   
216  คน  คิดเป็นร้อยละ 10.93  และระดับปรับปรุง  จ านวน  118  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.97 
  ผลการประเมินด้านการเขียนเรื่องอยู่ในระดับดีมาก จ านวน  1,400  คน                             
คิดเป็นร้อยละ 70.85  ระดับดีจ านวน  322  คน คิดเป็นร้อยละ  16.29  ระดับพอใช้                         
จ านวน  148  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.48  และระดับปรับปรุง จ านวน  106  คน                                
คิดเป็นร้อยละ 5.36 
 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  2  นักเรียนทั้งหมด  1,983  คน  เป็นเด็กบกพร่อง จ านวน 275 
คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,708  คน มีผลการอ่านประเมินด้านการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับ              
ดีมาก  จ านวน  1,340  คน  คิดเป็นร้อยละ 78.45  ระดับดีจ านวน  252  คน                                   
คิดเป็นร้อยละ  18.80  ระดับพอใช้จ านวน   100  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.46  และระดับปรับปรุง
จ านวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.19  
  ผลการประเมินด้านการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีมาก จ านวน  415   คน                               
คิดเป็นร้อยละ 24.29  ระดับดีจ านวน  875  คน  คิดเป็นร้อยละ  51.22  ระดับพอใช้จ านวน  
386 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.59  และระดับปรับปรุงจ านวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.87 
  ผลการประเมินด้านการเขียนค า อยู่ในระดับดีมาก จ านวน  964  คน  คิดเป็นร้อยละ 
56.44  ระดับดีจ านวน  450  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.34  ระดับพอใช้จ านวน  226 คน                    
คิดเป็นร้อยละ 13.34  และระดับปรับปรุงจ านวน  68  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.98 
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  ผลการประเมินด้านการเขียนเรื่อง  อยู่ในระดับดีมาก จ านวน  860   คน                     
คิดเป็นร้อยละ 50.35  ระดับดีจ านวน  570  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.37  ระดับพอใช้จ านวน  
232  คน  คิดเป็นร้อยละ 13.58   และระดับปรับปรุงจ านวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.69 
 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3  นักเรียนทั้งหมด  2,004  คน  เป็นเด็กบกพร่องจ านวน  321 
คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,683  คนมีผลการประเมินด้านการอ่านออกเสียง  อยู่ในระดับดีมาก  
จ านวน  1,298   คน  คิดเป็นร้อยละ 77.12  ระดับดีจ านวน  263  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.62  
ระดับพอใช้จ านวน  95  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.64  และระดับปรับปรุงจ านวน  27  คน                    
คิดเป็นร้อยละ 1.60 

 ผลการประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมาก จ านวน  332   คน                                  
คิดเป็นร้อยละ 19.72 ระดับดีจ านวน  841  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.97  ระดับพอใช้จ านวน  
460  คน  คิดเป็นร้อยละ 27.33   และระดับปรับปรุงจ านวน  50  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.97 
  ผลการประเมินด้านการเขียนค า  อยู่ในระดับดีมาก จ านวน  818   คน                     
คิดเป็นร้อยละ 48.60 ระดับดีจ านวน  512  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.42  ระดับพอใช้จ านวน  
262  คน คิดเป็นร้อยละ 15.56   และระดับปรับปรุงจ านวน  91  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.40 
  ผลการประเมินด้านการเขียนเรื่อง   อยู่ในระดับดีมาก จ านวน  860  คน                                  
คิดเป็นร้อยละ 51.09  ระดับดีจ านวน  600  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.65  ระดับพอใช้จ านวน  
181  คน  คิดเป็นร้อยละ 10.75   และระดับปรับปรุงจ านวน  42  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.23 
  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4  นักเรียนทั้งหมด  2,077 คน  เป็นเด็กบกพร่อง                         
จ านวน 333 คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,744  คน 
    ผลการประเมินด้านการอ่านตามหลักการใช้ภาษา  อยู่ในระดับดีมาก  จ านวน  271  
คน  คิดเป็นร้อยละ 15.53  ระดับดีจ านวน  731  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.91  ระดับพอใช้
จ านวน  538  คน  คิดเป็นร้อยละ 30.84   และระดับปรับปรุงจ านวน  204  คน                             
คิดเป็นร้อยละ 11.69 
  ผลการประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมากจ านวน  207  คน คิดเป็นร้อยละ 
11.86  ระดับดีจ านวน  612  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.09  ระดับพอใช้จ านวน 786 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.06 และระดับปรับปรุงจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 7.39 
    ผลการประเมินด้านการเขียนสรุปใจความส าคัญ  อยู่ในระดับดีมากจ านวน  617  คน   
คิดเป็นร้อยละ 35.37   ระดับดีจ านวน  779  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.66  ระดับพอใช้จ านวน  
297  คน  คิดเป็นร้อยละ 17.02   และระดับปรับปรุงจ านวน  51 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.92 
  ผลการประเมินด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการ  อยู่ในระดับดีมากจ านวน  641  
คน  คิดเป็นร้อยละ 36.75   ระดับดีจ านวน  732  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.97  ระดับพอใช้
จ านวน  311  คน  คิดเป็นร้อยละ 17.83   และระดับปรับปรุงจ านวน  60  คน  คิดเป็นร้อยละ 
3.44 
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  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  5  นักเรียนทั้งหมด  2,064  คน  เป็นเด็กบกพร่อง  จ านวน  
346  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,718  คน 
  ผลการประเมินด้านการอ่านตามหลักการใช้ภาษา  อยู่ในระดับดีมากจ านวน  288  
คน   คิดเป็นร้อยละ 16.76  ระดับดีจ านวน  902  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.50  ระดับพอใช้
จ านวน  437  คน คิดเป็นร้อยละ 25.43  และระดับปรับปรุงจ านวน  91  คน                                     
คิดเป็นร้อยละ 5.29 
  ผลการประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมากจ านวน  100  คน                              
คิดเป็นร้อยละ 5.82   ระดับดีจ านวน  462  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.89  ระดับพอใช้จ านวน  
974  คน  คิดเป็นร้อยละ 56.69 และระดับปรับปรุงจ านวน  182 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.59 
  ผลการประเมินด้านการเขียนสรุปใจความส าคัญอยู่ในระดับดีมากจ านวน  567  คน  
คิดเป็นร้อยละ 33.00  ระดับดีจ านวน  700  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.74  ระดับพอใช้                    
จ านวน  377  คน  คิดเป็นร้อยละ 21.94  และระดับปรับปรุงจ านวน  74  คน                                    
คิดเป็นร้อยละ 4.30 
  ผลการประเมินด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการ  อยู่ในระดับดีมากจ านวน  688  
คน  คิดเป็นร้อยละ 40.00   ระดับดีจ านวน  690  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.16  ระดับพอใช้
จ านวน  292  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.99  และระดับปรับปรุงจ านวน  48  คน                                 
คิดเป็นร้อยละ 2.79 
  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6  นักเรียนทั้งหมด  2,064  คน เป็นเด็กบกพร่อง 
จ านวน  430  คน  เป็นเด็กปกติ จ านวน  1,634  คน 
  ผลการประเมินด้านการอ่านตามหลักการใช้ภาษา  อยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน  273  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.70   ระดับดีจ านวน  619  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.88  
ระดับพอใช้จ านวน  544  คน  คิดเป็นร้อยละ 33.29   และระดับปรับปรุงจ านวน  198  คน                            
คิดเป็นร้อยละ  12.11 
  ผลการประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง  อยู่ในระดับดีมาก จ านวน  210  คน                                 
คิดเป็นร้อยละ 12.85  ระดับดีจ านวน  626  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.31  ระดับพอใช้                        
จ านวน  671  คน  คิดเป็นร้อยละ 41.06  และระดับปรับปรุงจ านวน  127  คน                              
คิดเป็นร้อยละ  7.77 
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ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) แนว PISA นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 เดือนสิงหำคม 2561  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1-3  ภาพรวมระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น  31 โรงเรียน   พบว่า 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  644  คน  เป็นเด็กบกพร่องจ านวน              
115  คน และเด็กปกติจ านวน  529  คน  มีผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน 
ระดับดีมากจ านวน  198  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.40  ระดับดีจ านวน  184  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  34.80  ระดับพอใช้จ านวน  121  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.90  และระดับปรับปรุง  26  คน 
คิดเป็นร้อยละ  4.91  
  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  644  คน  เป็นเด็กบกพร่องจ านวน                
89  คน  และเด็กปกติจ านวน  587  คน  มีผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน
ระดับดีมากจ านวน  54  คน คิดเป็นร้อยละ  9.19  ระดับดีจ านวน  287  คน  คิดเป็นร้อยละ  
48.89  ระดับพอใช้จ านวน  206  คน คิดเป็นร้อยละ  35.09  และระดับปรับปรุง  40  คน               
คิดเป็นร้อยละ  6.81 
   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  586  คน  เป็นเด็กบกพร่องจ านวน  89  
คนและเด็กปกติจ านวน  497  คน  มีผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านระดับดี
มากจ านวน  45  คน คิดเป็นร้อยละ  9.05  ระดับดีจ านวน  172  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.60  
ระดับพอใช้จ านวน  190  คน คิดเป็นร้อยละ  38.22 และระดับปรับปรุง  90  คน                          
คิดเป็นร้อยละ  18.10  

ผลกำรจัดท ำแนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษไทย (กำรอ่ำน กำรเขียน)                         
ผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  และโรงเรียนมีแนว
ทางการพัฒนาการอ่าน การเขียน  นักเรียนทุกระดับชั้น  (ดังเนื้อหาในบทที่ 2) 

ผลกำรส่งเสริม สนับสนุนสื่อนวัตกรรมพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน  : ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดท าสื่อนวัตกรรม
พัฒนาการอ่าน การเขียน ส่งมอบให้โรงเรียนได้น าไปใช้  ดังนี้ 
   1) คู่มือการสอนอ่านแจกลูกสะกดค า 
   2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  (การอ่าน การเขียน)   
นักเรียนทุกระดับชั้น 
   3) สนับสนุนสื่อส่งเสริมการอ่านเสริมจากบริษัทเอกชน 
   4) แบบฝึกอ่าน ก ไก่ 
   5) สระเสียงใส 
   6) แบบฝึกการคัดลายมือ 
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ผลกำรประกวด  Best Practice  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรอ่ำน   :  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน  Best Practice  ด้านการส่งเสริมการอ่าน  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดจ านวนทั้งสิ้น  145  
โรงเรียน โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน  7  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.82                   
ผลการแข่งขัน ดังนี้ 
 ระดับดีเยี่ยม    ได้แก่  โรงเรียนบ้านวังโพน   เกียรติบัตรและเงินสด 4,000 บาท 
 ระดับดีมาก     ได้แก่  โรงเรียนบ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์   เกียรติบัตรและเงินสด 
3,000 บาท   
 ระดับดี    ได้แก่  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ  เกียรติบัตรและเงินสด 
2,000 บาท 
 ระดับชมเชย   ได้แก่  โรงเรียนบ้านเลิงใต้  และโรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง เกียรติ
บัตรและเงินสดโรงเรียนละ 1,000 บาท  รวมเป็นเงิน   11,000 บาท 

ผลกำรนิเทศกับติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน  :  การนิเทศติดตามได้
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และผู้บริหารโรงเรียน             
ทุกคน  ได้เป็นคณะท างานในการนิเทศติดตาม และประเมินการอ่าน เขียนนักเรียน  โดยเฉพาะ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่  เครื่องมือที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 สร้างขึ้นซึ่งมีผลการประเมินโดยภาพรวม  และจ าแนกเป็นรายโรง  พบว่า   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ประจ าเดือนสิงหาคม  2561  จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  2,060  คน  
เป็นเด็กพิเศษจ านวน  239  คน  เป็นเด็กปกติจ านวน  1,821  คน  มีผลการประเมินดังนี้ 
 ผลกำรอ่ำน   สรุปได้ดังนี้ 
   1) อ่านได้ทันที        จ านวน  1,142 คน คิดเป็นร้อยละ  62.71 
   2) อ่านได้แต่ต้องสะกดค าด้วย  จ านวน  350 คน   คิดเป็นร้อยละ  19.22 
   3) อ่านได้แต่ช้ามาก     จ านวน  116  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.37 
   4) อ่านไม่ได้        จ านวน  213  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.69 
 ผลกำรเขียน   สรุปได้ดังนี้ 
   1) เขียนได้ทันที       จ านวน  1,084 คน คิดเป็นร้อยละ  59.52 
   2) เขียนได้แต่ช้า      จ านวน  154 คน   คิดเป็นร้อยละ  8.45 
   3) เขียนได้แต่ช้ามากและบางค าเขียนผิด จ านวน  472  คน  คิดเป็นร้อยละ  
25.91 
   4) เขียนไม่ได้        จ านวน  111  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.09 
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ผลกำรอ่ำนหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ สพฐ. ก ำหนด   
การอ่านไม่รวมหนังสือเรียน  หมายถึง  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน เพ่ือสร้าง

นิสัยรักการอ่าน  ให้เหมาะสมกับวัย โดยอ่านหนังสือต่อปี (ไม่รวมหนังสือเรียน) ดังนี้ 
   ระดับปฐมวัย อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 6 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 10 นาที 
   ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 3 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 12 เล่มต่อปี  
หรือเฉลี่ยวันละ 30 นาท ี
   ระดับประถมศึกษาปีที่  4 – 6 อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 14 เล่มต่อปี  
หรือเฉลี่ยวันละ 60 นาท ี
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  อ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี  
หรือเฉลี่ยวันละ 90 นาท ี
  มีผลกำรอ่ำนภำพรวมรำยช้ันและรำยโรง   พบว่ำ  จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทั้งสิ้น  18,464  คน  อ่านหนังสือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ.
ก าหนด  จ านวน  15,364  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.21 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริหำรโรงเรียน  ครูผู้สอน ต่อการด าเนินงานผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านละพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.44  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เท่ากับ .66 

  3.2.4  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ทุกคนได้รับการพัฒนาและประเมินการ
อ่านการเขียนเป็นไปตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”  มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  3.2.5  ร้อยละ 50 ของโรงเรียนในสังกัดมี  Best Practice  ด้านการส่งเสริมการ
อ่าน  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียนอ่ืนได้ 
   3.2.6  ร้อยละ 80 ของผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน มีความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านละพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต   โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรำยผล 

ผลการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปลายภาคเรียนที่ 1 
(เดือนสิงหาคม 2561)  ปีการศึกษา 2561   ดังนี้  

ผลการประเมินด้านการอ่านออกเสียง  ด้านการอ่านรู้เรื่อง  ด้านการเขียนค า   และ 
ด้านการเขียนเรื่อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -3  พบว่า  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด คือร้อยละ 80 ขึ้นไป   

ผลการประเมินด้านการอ่านตามหลักการใช้ภาษา การเขียนสรุปใจความส าคัญ                  
ด้านการอ่านรู้เรื่อง   และการเขียนเรื่องตามจินตนาการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 5  พบว่า  
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด คือร้อยละ 80 ขึ้นไป 



  87  

 

ผลการประเมินด้านการอ่านตามหลักการใช้ภาษา การเขียนสรุปใจความส าคัญ                   
ด้านการเขียนย่อความ   และการเขียนเรียงความ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  พบว่า                               
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด คือร้อยละ 80 ขึ้นไป   

ทั้งนี้เนื่องจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในตัวบ่งชี้ทุกระดับชั้น  เป็นการก าหนดเมื่อนักเรียน
เรียนจบปีการศึกษา  2561  ซึ่งยังเหลือเวลาอีก 1 ภาคเรียนที่  นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนา
และประเมินมีการประเมินเพ่ือตัดสินอีกครั้งเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2561 (เดือนมกราคม 2562) 

  ผลการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) แนว PISA 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดือนสิงหาคม 2561  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ภาพรวมระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น  31  โรงเรียน   พบว่า   ความสามารถในการรู้
เรื่องการอ่านอ่าน (Reading Literacy) แนว PISA  ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด คือร้อย
ละ 80 ขึ้นไป   

ทั้งนี้เนื่องจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในตัวบ่งชี้ทุกระดับชั้น  เป็นการก าหนดเมื่อนักเรียน
เรียนจบปีการศึกษา  2561  ซึ่งยังเหลือเวลาอีก 1 ภาคเรียนที่  นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนา
และประเมินมีการประเมินเพ่ือตัดสินอีกครั้งเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2561 (เดือนมกราคม 2562) 

ผลกำรจัดท ำแนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย (กำรอ่ำน กำรเขียน)                          
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  ได้จัดท าแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ซึ่งบูรณาการด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการาการ
เขียนไปพร้อมกันโดยอาศัยฐานข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT O-NET และผลการอ่าน
การเขียนในปีที่ผ่านมาเพ่ือวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา  หรือ กิจกรรมที่ท าดีอยู่แล้วให้
พัฒนาต่อยอดเพ่ิมขึ้น  และได้วิเคราะห์นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายจุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นแนวทาง
การด าเนินงาน  

ผลกำรส่งเสริม สนับสนุนสื่อนวัตกรรมพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน  : ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้จัดท าสื่อนวัตกรรม
พัฒนาการอ่าน การเขียน ส่งมอบให้โรงเรียนได้น าไปใช้  ได้แก่ 
   1) คู่มือการสอนอ่านแจกลูกสะกดค า 
   2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  (การอ่าน การเขียน)   
นักเรียนทุกระดับชั้น 
   3) สนับสนุนสื่อส่งเสริมการอ่านเสริมจากบริษัทเอกชน 
   4) แบบฝึกอ่าน ก ไก่ 
   5) สระเสียงใส 
   6) แบบฝึกการคัดลายมือ 
 ทั้งนี้ท าให้โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนเพียงพอ  



  88  

 

ผลกำรประกวด  Best Practice  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรอ่ำน  มีโรงเรียนในสังกัดจ านวนทั้งสิ้น                    
145  โรงเรียน  โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมีเพียง  7  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 
4.82 ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 50  ของโรงเรียนทั้งหมด  ทั้งนี้เนื่องจาก
โรงเรียนขาดทักษะการเขียนรายงานในเชิงวิชาการ  ประกอบกับครูผู้สอนมีภารงานที่รับผิดชอบ
มากจึงไม่สามารถแบ่งเวลามาสรุปงานด้านการอ่านการเขียนได้สมบูรณ์  

ผลกำรนิเทศกับติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน เครือข่ายความร่วมมือไม่ว่า
จะเป็นประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียนทุกคน คณะศึกษานิเทศก์ ได้
ตระหนักให้ความส าคัญเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนอยู่แล้ว  ดังนั้น การนิเทศติดตาม 
และประเมินการอ่าน เขียนนักเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ตามนโยบาย 
“เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”  จึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และการสะท้อนผล
การประเมินโรงเรียนทุกโรงเรียนได้น าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และผลการประเมินด้านการอ่าน
ยังมีนักเรียนที่อ่านไม่ได้ จ านวน  213  คน คิดเป็นร้อยละ  11.69  และเขียนไม่ได้                  
จ านวน  111  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.09  ซึ่งผลการประเมิน ครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งแรก 
(เดือนสิงหาคม 2561)  ของปีการศึกษา 2561  และจะมีการพัฒนา และประเมินต่อเนื่องจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2562  เมื่อถึงเวลานั้นนักเรียนคงได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ผลกำรอ่ำนหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ สพฐ. ก ำหนด   
การอ่านไม่รวมหนังสือเรียน  หมายถึง  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน เพ่ือสร้าง

นิสัยรักการอ่าน  ให้เหมาะสมกับวัย โดยอ่านหนังสือต่อปี (ไม่รวมหนังสือเรียน)  พบว่า  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทั้งสิ้น  18,464  คน  อ่านหนังสือเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด  จ านวน  15,364  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.21  เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีสื่อส่งเสริมการอ่านเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริหำรโรงเรียน  ครูผู้สอน ต่อการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการอ่านละพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ   4.44  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ .66  และเป็นไปตามนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   

ข้อเสนอแนะกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้    โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  มีข้อมูลสารสนเทศด้านการอ่านการเขียนนักเรียนรายคน  
รายโรง  เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำในครั้งต่อไป  ควรมีโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
อย่างต่อเนื่อง มีงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
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ภำคผนวก  ก 
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) แนว PISA นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 เดือนสิงหำคม 2561  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1-3 
 

ที ่

โรงเรียน 
 ครู 

จ ำนวนนักเรียน 
ม.1 

ม.1 นักเรียนปกติจ ำแนกตำมผล
ประเมินควำมสำมำรถในกำรรู้

เรื่องกำรอ่ำน (Reading 
Literacy) แนว PISA 

(1)
ปก

ติ+
บก

พร
่อง

ฯ 

(2)
บก

พร
่อง

ฯ 

ดัง
นั้น

ปก
ติ 

ดีม
าก

(ค
น)

 

ดี(
คน

) 

พอ
ใช

้(ค
น)

 

ปร
ับป

รุง
(ค

น)
 

รว
ม(

คน
) 

1. บ้านดอนกลอยหนองยาง 15 20 8 12 0 2 9 1 12 
2. บ้านแพงหนองเหนือ 15 20 6 14 0 4 10 0 14 
3. บ้านหนองโกวิทยกิจ 14 14 2 12 1 4 7 0 12 
4. บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 15 16 4 12 7 5 0 0 12 
5. บ้านวังโพน 20 34 11 23 6 14 2 1 23 
6. บ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์ 16 24 10 14 0 12 2 0 14 
7. บ้านวังยาววิทยายน 18 13 5 8 0 5 2 1 8 
8. บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 11 10 3 7 0 3 3 1 7 
9. หนองกุงศาลาน้ าเที่ยงวิทยากร 18 12 0 12 2 7 3 0 12 
10. บ้านแห่บริหารวิทย์ 14 1 0 1 1 0 0 0 1 
11. บ้านแก้งขิงแคง 13 18 0 18 4 9 3 2 18 
12. บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 14 26 2 24 4 16 4 0 24 
13. บ้านทันดู่เหนือ 16 9 2 7 2 2 2 1 7 
14. บ้านโนนสูงวังขอนจิก 14 15 5 10 1 4 5 0 10 
15. บ้านกอกหนองผือ 14 16 4 12 0 4 6 2 12 
16. บ้านเลิงใต้ 16 13 1 12 0 1 11 0 12 
17. บ้านเชียงยืน 63 144 5 139 120 10 9 0 139 
18. บ้านหนองซอน 14 21 4 17 2 10 3 2 17 
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ที ่

โรงเรียน 
 ครู 

จ ำนวนนักเรียน 
ม.1 

ม.1 นักเรียนปกติจ ำแนกตำมผล
ประเมินควำมสำมำรถในกำรรู้

เรื่องกำรอ่ำน (Reading 
Literacy) แนว PISA 

(1)
ปก

ติ+
บก

พร
่อง

ฯ 

(2)
บก

พร
่อง

ฯ 

ดัง
นั้น

ปก
ติ 

ดีม
าก

(ค
น)

 

ดี(
คน

) 

พอ
ใช

้(ค
น)

 

ปร
ับป

รุง
(ค

น)
 

รว
ม(

คน
) 

19. บ้านโพน 13 14 5 9 1 4 4 0 9 
20. บ้านแฝกโนนส าราญ 15 11 4 7 3 2 0 2 7 
21. บ้านขามเปี้ย 15 11 0 11 0 5 3 3 11 
22. บ้านจานโนนสูง 16 29 6 23 9 8 6 0 23 
23. บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 14 15 5 10 7 3 0 0 10 
24. บ้านหนองแสง 16 18 3 15 4 8 3 0 15 
25. บ้านส าโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 16 9 1 8 7 1 0 0 8 
26. บ้านห้วยแคนโนนสูง 16 19 0 19 8 8 2 1 19 
27. บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 15 20 0 20 4 11 5 0 20 
28. ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 23 27 8 19 3 13 3 0 19 
29. บ้านหนองนาไร่เดียว 13 16 5 11 1 0 7 3 11 
30. กระบากวิทยาคาร 16 15 3 12 1 5 1 5 12 
31. บ้านหนองกุง 15 14 3 11 0 4 6 1 11 

รวม  523 644 115 529 198 184 121 26 529 
คิดเป็นร้อยละ 

  

 37.4 34.8 22.9 4.91  

 
 จากตาราง  25  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จ านวน  31  โรงเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  
644  เป็นนักเรียนบกพร่องจ านวน  115  คน  เป็นเด็กปกติจ านวน  529  คน  มีผลการประเมิน
ความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) แนว PISA  ระดับดีมากจ านวน  198  
คน คิดเป็นร้อยละ 37.40  อยู่ในระดับดีจ านวน  184  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.80                       
ระดับพอใช้จ านวน  121  คนคิดเป็นร้อยละ  22.90  และระดับปรับปรุงจ านวน  26  คน  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  เดือนสิงหาคม  2561  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 
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           ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2 

ที ่

โรงเรียน 
 ครู 

จ ำนวนนักเรียน 
ม.2 

ม.2 นักเรียนปกติจ ำแนกตำมผล
ประเมินควำมสำมำรถในกำรรู้เรื่อง
กำรอ่ำน (Reading Literacy) แนว 

PISA 

(1)
ปก

ติ+
บก

พร
่อง

ฯ 

(2)
บก

พร
่อง

ฯ 

ดัง
นั้น

ปก
ติ 

ดีม
าก

(ค
น)

 

ดี(
คน

) 

พอ
ใช

้(ค
น)

 

ปร
ับป

รุง
(ค

น)
 

รว
ม(

คน
) 

1. บ้านดอนกลอยหนองยาง 15 20 0 11 0 4 3 4 11 
2. บ้านแพงหนองเหนือ 15 20 5 25 0 6 16 3 25 
3. บ้านหนองโกวิทยกิจ 14 14 2 17 3 12 2 0 17 
4. บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 15 16 1 18 0 8 10 0 18 
5. บ้านวังโพน 20 34 6 10 0 9 1 0 10 
6. บ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์ 16 24 1 15 5 5 5 0 15 
7. บ้านวังยาววิทยายน 18 13 8 6 0 2 3 1 6 
8. บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 11 10 4 11 0 9 2 0 11 
9. หนองกุงศาลาน้ าเที่ยงวิทยากร 18 12 5 25 2 11 10 2 25 
10. บ้านแห่บริหารวิทย์ 14 1 2 2 0 2 0 0 2 
11. บ้านแก้งขิงแคง 13 18 0 10 1 9 0 0 10 
12. บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 14 26 0 11 1 10 0 0 11 
13. บ้านทันดู่เหนือ 16 9 2 5 1 1 1 2 5 
14. บ้านโนนสูงวังขอนจิก 14 15 1 11 0 7 4 0 11 
15. บ้านกอกหนองผือ 14 16 0 15 0 1 14 0 15 
16. บ้านเลิงใต้ 16 13 0 9 0 3 6 0 9 
17. บ้านเชียงยืน 63 144 4 153 6 85 58 4 153 
18. บ้านหนองซอน 14 21 8 17 0 14 2 1 17 
19. บ้านโพน 13 14 5 22 3 7 12 0 22 
20. บ้านแฝกโนนส าราญ 15 11 7 12 5 2 3 2 12 
21. บ้านขามเปี้ย 15 11 0 14 3 5 6 0 14 
22. บ้านจานโนนสูง 16 29 0 13 0 9 3 1 13 
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ที ่

โรงเรียน 
 ครู 

จ ำนวนนักเรียน 
ม.2 

ม.2 นักเรียนปกติจ ำแนกตำมผล
ประเมินควำมสำมำรถในกำรรู้เรื่อง
กำรอ่ำน (Reading Literacy) แนว 

PISA 

(1)
ปก

ติ+
บก

พร
่อง

ฯ 

(2)
บก

พร
่อง

ฯ 

ดัง
นั้น

ปก
ติ 

ดีม
าก

(ค
น)

 

ดี(
คน

) 

พอ
ใช

้(ค
น)

 

ปร
ับป

รุง
(ค

น)
 

รว
ม(

คน
) 

23. บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 14 15 8 13 8 5 0 0 13 
24. บ้านหนองแสง 16 18 3 15 5 8 1 1 15 
25. บ้านส าโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 16 9 0 19 0 0 14 5 19 
26. บ้านห้วยแคนโนนสูง 16 19 0 12 0 7 5 0 12 
27. บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 15 20 0 13 2 9 2 0 13 
28. ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 23 27 7 31 0 21 10 0 31 
29. บ้านหนองนาไร่เดียว 13 16 5 19 4 7 6 2 19 
30. กระบากวิทยาคาร 16 15 5 20 5 5 4 6 20 
31. บ้านหนองกุง 15 14 0 13 0 4 3 6 13 

รวม  523 644 89 587 54 287 206 40 587 
คิดเป็นร้อยละ       9.19 48.89 35.09 6.81  

 
           ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 

ที ่

โรงเรียน 
 ครู 

จ ำนวนนักเรียน 
ม.3 

ม.3 นักเรียนปกติจ ำแนกตำมผล
ประเมินควำมสำมำรถในกำรรู้เรื่องกำร
อ่ำน (Reading Literacy)  แนว PISA 

(1)
ปก

ติ+
บก

พร
่อง

ฯ 

(2)
บก

พร
่อง

ฯ 

ดัง
นั้น

ปก
ติ 

ดีม
าก

(ค
น)

 

ดี(
คน

) 

พอ
ใช

้(ค
น)

 

ปร
ับป

รุง
(ค

น)
 

รว
ม(

คน
) 

1. บ้านดอนกลอยหนองยาง 15 12 0 12 0 0 5 7 12 
2. บ้านแพงหนองเหนือ 15 20 0 20 0 16 4 0 20 
3. บ้านหนองโกวิทยกิจ 14 14 2 12 2 8 2 0 12 
4. บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 15 14 0 14 0 3 9 2 14 



  93  

 

ที ่

โรงเรียน 
 ครู 

จ ำนวนนักเรียน 
ม.3 

ม.3 นักเรียนปกติจ ำแนกตำมผล
ประเมินควำมสำมำรถในกำรรู้เรื่องกำร
อ่ำน (Reading Literacy)  แนว PISA 

(1)
ปก

ติ+
บก

พร
่อง

ฯ 

(2)
บก

พร
่อง

ฯ 

ดัง
นั้น

ปก
ติ 

ดีม
าก

(ค
น)

 

ดี(
คน

) 

พอ
ใช

้(ค
น)

 

ปร
ับป

รุง
(ค

น)
 

รว
ม(

คน
) 

5. บ้านวังโพน 20 36 4 32 0 20 12 0 32 
6. บ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์ 16 20 6 14 12 2 0 0 14 
7. บ้านวังยาววิทยายน 18 12 6 6 2 3 1 0 6 
8. บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 11 16 3 13 0 2 9 2 13 
9. หนองกุงศาลาน้ าเที่ยงวิทยากร 18 18 3 15 2 5 8 0 15 
10. บ้านแห่บริหารวิทย์ 14 6 2 4 0 2 2 0 4 
11. บ้านแก้งขิงแคง 13 8 0 8 1 5 0 2 8 
12. บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 14 18 5 13 2 7 4 0 13 
13. บ้านทันดู่เหนือ 16 12 3 9 1 2 3 3 9 
14. บ้านโนนสูงวังขอนจิก 14 13 3 10 1 3 6 0 10 
15. บ้านกอกหนองผือ 14 15 4 11 0 5 5 1 11 
16. บ้านเลิงใต้ 16 10 2 8 1 5 2 0 8 
17. บ้านเชียงยืน 63 112 1 111 0 1 60 50 111 
18. บ้านหนองซอน 14 18 3 15 0 3 7 5 15 
19. บ้านโพน 13 19 3 16 3 7 6 0 16 
20. บ้านแฝกโนนส าราญ 15 22 9 13 2 10 1 0 13 
21. บ้านขามเปีย้ 15 14 0 14 2 5 3 4 14 
22. บ้านจานโนนสูง 16 24 6 18 5 11 1 1 18 
23. บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 14 16 1 15 5 9 1 0 15 
24. บ้านหนองแสง 16 21 3 18 1 10 6 1 18 
25. บ้านส าโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 16 6 0 6 0 2 2 2 6 
26. บ้านห้วยแคนโนนสูง 16 8 0 8 0 4 3 1 8 
27. บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 15 11 0 11 2 2 7 0 11 
28. ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 23 25 9 16 0 13 3 0 16 
29. บ้านหนองนาไร่เดียว 13 17 4 13 0 3 8 2 13 
30. กระบากวิทยาคาร 16 12 1 11 1 4 4 2 11 



  94  

 

ที ่

โรงเรียน 
 ครู 

จ ำนวนนักเรียน 
ม.3 

ม.3 นักเรียนปกติจ ำแนกตำมผล
ประเมินควำมสำมำรถในกำรรู้เรื่องกำร
อ่ำน (Reading Literacy)  แนว PISA 

(1)
ปก

ติ+
บก

พร
่อง

ฯ 

(2)
บก

พร
่อง

ฯ 

ดัง
นั้น

ปก
ติ 

ดีม
าก

(ค
น)

 

ดี(
คน

) 

พอ
ใช

้(ค
น)

 

ปร
ับป

รุง
(ค

น)
 

รว
ม(

คน
) 

31. บ้านหนองกุง 15 17 6 11 0 0 6 5 11 
รวม  523 586 89 497 45 172 190 90 497 

คิดเป็นร้อยละ     9.05 34.60 38.22 18.10  
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ภำคผนวก  ข 

 
ผลกำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  
2,060  คน   ประจ ำเดือนสิงหำคม 2561 
 

ที่ โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน  
ชั้น ป.4 

นร.ปกติจ าแนกตามผลประเมิน 
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1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที ่209 225 25 200 186 7 2 5 200 185 2 0 13 200 
2 บ้านสังข์ทอง 27 4 23 14 6 2 1 23 6 0 0 17 23 
3 บ้านดอนกลอยหนองยาง 22 0 22 19 2 1 0 22 17 0 3 2 22 
4 บ้านโชคชัย 12 0 12 7 3 0 2 12 5 0 0 7 12 
5 บ้านศรีสุข 9 0 9 8 1 0 0 9 6 0 3 0 9 
6 บ้านแห่เหนือ 12 2 10 8 2 0 0 10 8 2 0 0 10 
7 บ้านท่าเด่ือ 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 
8 บ้านแพงหนองเหนือ 26 8 18 17 0 1 0 18 17 1 0 0 18 
9 บ้านม่วงน้อย 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
10 บ้านหนองโกวิทยกิจ 18 5 13 13 0 0 0 13 13 0 0 0 13 
11 บ้านโนนเมืองสองคอน 19 8 11 8 3 0 0 11 7 4 0 0 11 
12 บ้านเหล่าโพธิ ์ 14 2 12 5 4 3 0 12 4 1 7 0 12 
13 บ้านหนองบอนหัวหนองฯ 13 4 9 5 2 2 0 9 4 2 3 0 9 
14 บ้านโนนสัง 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
15 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 12 0 12 6 6 0 0 12 10 0 2 0 12 
16 บ้านโนนราษโีคกล่าม 9 0 9 8 1 0 0 9 9 0 0 0 9 
17 บ้านวังโพน 42 4 38 18 15 2 3 38 20 2 15 1 38 
18 บ้านเหล่าพ่อหา 9 0 9 6 3 0 0 9 2 6 1 0 9 
19 บ้านโคกกลาง 7 1 6 2 2 2 0 6 1 0 3 2 6 
20 บ้านหนองเขื่อน 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
21 บ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์ 21 1 20 18 0 0 2 20 20 0 0 0 20 
22 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 15 3 12 12 0 0 0 12 10 0 2 0 12 
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ที่ โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน  
ชั้น ป.4 

นร.ปกติจ าแนกตามผลประเมิน 
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ขีย
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23 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 37 0 37 17 5 0 15 37 15 8 13 1 37 
24 บ้านวังยาววิทยายน 33 3 30 13 8 3 6 30 17 0 9 4 30 
25 หินแห่เสริมศิลป์ 27 7 20 11 5 2 2 20 9 0 10 1 20 
26 บ้านวังจาน 14 4 10 7 2 0 1 10 6 0 3 1 10 
27 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย ์ 23 4 19 5 13 1 0 19 9 0 10 0 19 
28 บ้านทิพโสต 16 0 16 5 8 3 0 16 7 0 6 3 16 
29 บ้านวังกุง 12 2 10 6 1 2 1 10 6 0 4 0 10 
30 หนองกุงศาลาน้ าเท่ียงวิทยากร 29 2 27 17 9 1 0 27 17 8 2 0 27 
31 บ้านบะหลวงหนองแวง 15 3 12 11 0 1 0 12 1 0 11 0 12 
32 บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 22 0 22 13 6 2 1 22 14 2 4 2 22 
33 บ้านโนนเนาว ์ 20 0 20 18 0 1 1 20 17 1 0 2 20 
34 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 10 1 9 7 1 1 0 9 2 0 7 0 9 
35 บ้านหนองบัวเรียน 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 
36 บ้านผักหนอก 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 
37 บ้านโนนนกหอ 5 0 5 5 0 0 0 5 2 0 3 0 5 
38 บ้านแห่บริหารวิทย ์ 16 0 16 4 0 0 12 16 7 0 9 0 16 
39 บ้านยางน้อย 9 0 9 4 3 0 2 9 4 0 5 0 9 
40 บ้านดอนสันต ิ 18 0 18 7 4 0 7 18 4 0 14 0 18 
41 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 3 0 3 0 2 0 1 3 0 0 2 1 3 
43 บ้านป่าเป้า 2 0 2 0 1 0 1 2 0 0 2 0 2 
44 บ้านป่าปอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 บ้านห้วยม่วง 8 0 8 5 2 0 1 8 8 0 0 0 8 
46 บ้านแก้งขิงแคง 14 1 13 9 2 2 0 13 8 0 4 1 13 
47 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 13 1 12 6 6 0 0 12 9 2 1 0 12 
48 บ้านหัวขัว 3 0 3 1 2 0 0 3 1 2 0 0 3 
49 บ้านเขวาสะดืออิสาน 9 2 7 2 2 3 0 7 0 0 7 0 7 
50 บ้านแท่นโนนหนองคู 15 0 15 4 8 3 0 15 7 0 8 0 15 
51 บ้านยางสินไชย หนองหาด 11 1 10 3 6 1 0 10 5 0 5 0 10 
52 บ้านเหล่าหนองแคน 13 3 10 1 9 0 0 10 6 0 4 0 10 
53 บ้านหญ้าขาว 6 2 4 4 0 0 0 4 3 0 1 0 4 
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ที่ โรงเรียน 
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54 บ้านหนองเหล็ก 9 0 9 3 5 1 0 9 3 0 6 0 9 
55 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 15 3 12 8 4 0 0 12 11 0 1 0 12 
56 บ้านโนนสะอาดหนองหญา้ฯ 11 1 10 5 2 3 0 10 5 0 5 0 10 
57 บ้านทันดู่เหนือ 11 7 4 4 0 0 0 4 3 0 1 0 4 
58 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 5 0 5 2 3 0 0 5 3 0 2 0 5 
59 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 8 0 8 1 4 3 0 8 2 0 6 0 8 
60 บ้านโนนสูงวังขอนจกิ 13 3 10 10 0 0 0 10 8 0 2 0 10 
61 บ้านกอกหนองผือ 19 0 19 16 3 0 0 19 6 3 10 0 19 
62 บ้านหนองปลาเข็ง 11 0 11 10 1 0 0 11 7 1 3 0 11 
63 บ้านหินแหโ่นนเมืองน้อย 8 3 5 4 1 0 0 5 4 1 0 0 5 
64 บ้านคุยแพง 3 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 
65 บ้านคุยเชือก 12 0 12 8 2 2 0 12 6 4 2 0 12 
66 บ้านปลาเดิดปลาปัดส าโรง 14 3 11 5 5 1 0 11 8 3 0 0 11 
67 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 19 0 19 18 1 0 0 19 17 0 2 0 19 
68 บ้านยางใหญ ่ 8 0 8 6 1 0 1 8 6 1 1 0 8 
69 บ้านคุยโพธิ ์ 15 0 15 13 2 0 0 15 14 0 0 1 15 
70 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 8 0 8 6 2 0 0 8 6 0 1 1 8 
71 บ้านเลิงบัว 9 0 9 1 6 2 0 9 1 0 6 2 9 
72 บ้านเลิงใต้ 8 0 8 8 0 0 0 8 7 1 0 0 8 
73 บ้านหนองหอยน้ าจ้อยฯ 9 0 9 8 1 0 0 9 5 3 1 0 9 
74 บ้านน้ าจอ้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
75 บ้านเชียงยืน 141 13 128 96 11 1 20 128 75 0 53 0 128 
76 บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 9 0 9 7 2 0 0 9 7 0 2 0 9 
77 บ้านโคกสูง 16 4 12 3 0 2 7 12 7 0 0 5 12 
78 บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 9 0 9 5 2 1 1 9 5 2 2 0 9 
79 บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 11 2 9 5 1 2 1 9 7 1 0 1 9 
80 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 11 2 9 5 2 1 1 9 5 3 0 1 9 
81 บ้านขีหนองจกิ 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
82 บ้านหนองซอน 24 1 23 2 13 7 1 23 7 9 5 2 23 
83 บ้านสีดาสระแกว้ 6 1 5 0 1 2 2 5 0 1 3 1 5 
84 บ้านหนองไห 6 1 5 3 2 0 0 5 1 2 2 0 5 
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ที่ โรงเรียน 
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85 บ้านโพน 21 3 18 9 2 3 4 18 11 0 5 2 18 
86 ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 14 3 11 7 3 0 1 11 4 5 1 1 11 
87 บ้านแฝกโนนส าราญ 7 2 5 3 1 1 0 5 3 1 1 0 5 
88 บ้านค้อ 3 0 3 0 2 1 0 3 0 0 3 0 3 
89 บ้านสะอาดดอนเงิน 8 1 7 0 4 3 0 7 1 0 6 0 7 
90 บ้านผ า 21 0 21 10 11 0 0 21 11 4 5 1 21 
91 จินดาอารมณ์ 6 0 6 0 5 1 0 6 0 2 1 3 6 
92 บ้านขามเปีย้ 21 1 20 3 1 1 15 20 4 0 16 0 20 
93 บ้านเข็งมิตรภาพที ่139 9 5 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 4 
94 บ้านกู่ทอง 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
95 บ้านเมืองเพ็ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
96 บ้านโจดบวับาน 26 3 23 3 0 3 17 23 12 2 9 0 23 
97 บ้านหนองมันปลา 11 3 8 5 2 1 0 8 2 1 5 0 8 
98 บ้านหนองชาด 5 0 5 0 2 1 2 5 1 3 1 0 5 
99 บ้านจานโนนสูง 12 3 9 6 3 0 0 9 6 3 0 0 9 
100 บ้านหนองมะเม้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
101 บ้านท่ากระเสริม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
102 บ้านโคกขา่ 3 0 3 2 0 1 0 3 2 1 0 0 3 
103 บ้านหนองแวง 3 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 
104 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 6 2 4 3 0 1 0 4 3 0 0 1 4 
105 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 5 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 
106 บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 19 6 13 6 1 0 6 13 6 0 7 0 13 
107 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 11 4 7 7 0 0 0 7 4 0 3 0 7 
108 บ้านเหล่าหนองบวัดอนโพธิ ์ 9 3 6 1 0 2 3 6 1 0 0 5 6 
109 บ้านหนองบุญช ู 9 0 9 4 0 1 4 9 4 0 4 1 9 
110 บ้านหนองล่าม 7 0 7 2 4 0 1 7 3 0 3 1 7 
111 บ้านนาทอง 5 0 5 2 3 0 0 5 0 1 4 0 5 
112 บ้านหนองเดิ่น 5 0 5 2 0 0 3 5 2 0 3 0 5 
113 บ้านกุดรัง 15 0 15 13 2 0 0 15 9 5 1 0 15 
114 บ้านหนองแสง 22 2 20 11 9 0 0 20 20 0 0 0 20 
115 บ้านกุดเม็ก 9 2 7 7 0 0 0 7 7 0 0 0 7 
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116 บ้านส าโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 21 1 20 10 5 5 0 20 11 2 7 0 20 
117 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชยั 16 4 12 9 2 1 0 12 8 2 2 0 12 
118 บ้านหัวชา้ง 6 0 6 5 1 0 0 6 4 2 0 0 6 
119 บ้านหนองคลองหัวขวั 15 5 10 10 0 0 0 10 10 0 0 0 10 
120 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 22 1 21 21 0 0 0 21 20 1 0 0 21 
121 บ้านศรีอรุณ 6 0 6 2 4 0 0 6 2 0 4 0 6 
122 บ้านบ่อแกบ่อทอง 4 0 4 2 2 0 0 4 1 3 0 0 4 
123 บ้านห้วยแคนโนนสูง 14 0 14 14 0 0 0 14 10 0 4 0 14 
124 บ้านหนองแวงสหคามวิทย ์ 18 2 16 6 2 0 8 16 7 2 7 0 16 
125 บ้านโสกคลอง 16 4 12 5 7 0 0 12 8 2 2 0 12 
126 บ้านหนองบอน 12 4 8 5 1 1 1 8 2 1 2 3 8 
127 บ้านจอมทอง 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
128 บ้านโสกกาวดาวเรือง 17 5 12 11 1 0 0 12 10 0 2 0 12 
129 บ้านหนองแหน 17 4 13 7 1 0 5 13 6 0 7 0 13 
130 บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 4 1 3 2 1 0 0 3 1 0 2 0 3 
131 บ้านนาโพธิ ์ 20 7 13 12 1 0 0 13 11 0 2 0 13 
132 บ้านหนองโดน 12 1 11 11 0 0 0 11 10 0 1 0 11 
133 บ้านโนนสมบูรณ์ 11 0 11 2 0 0 9 11 3 0 6 2 11 
134 บ้านหัวนาค าโนนสมบัต ิ 17 3 14 2 2 0 10 14 5 0 9 0 14 
135 บ้านโนนสะอาด 6 1 5 0 0 0 5 5 0 0 5 0 5 
136 อนุบาลชื่นชม 21 0 21 14 2 3 2 21 12 6 2 1 21 
137 ชุมชนบ้านกุดปลาดกุ 17 0 17 8 3 1 5 17 5 4 3 5 17 
138 บ้านโนนทัน 4 0 4 2 1 1 0 4 3 1 0 0 4 
139 บ้านดอนสวรรค์ฯ 5 0 5 1 0 3 1 5 3 2 0 0 5 
140 บ้านโคกกลางน้ าจั้นจอมศรี 16 0 16 10 1 1 4 16 9 2 4 1 16 
141 บ้านหนองนาไร่เดียว 16 0 16 4 3 5 4 16 3 3 5 5 16 
142 กระบากวิทยาคาร 14 0 14 8 5 0 1 14 2 7 4 1 14 
143 บ้านผักแว่น 8 0 8 5 2 1 0 8 7 1 0 0 8 
144 บ้านส้มกบ 11 0 11 5 4 1 1 11 3 3 3 2 11 
145 บ้านผือ 11 0 11 6 2 2 1 11 1 2 5 3 11 
146 บ้านหนองกุง 10 0 10 5 2 2 1 10 2 1 6 1 10 
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ที่ โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน  
ชั้น ป.4 

นร.ปกติจ าแนกตามผลประเมิน 
การอ่าน 

นร.ปกติจ าแนกตามผลประเมิน 
การเขียน 
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147 บ้านกุดจอก 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

รวม 2,0
60
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9 

1,8
21

 

1,1
42

 

35
0 

11
6 
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3 
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1,0
84
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4 
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21

 

คิดเป็นร้อยละ 

   

62
.71

 

19
.22

 

6.3
7 

11
.69
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0 
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8.4
5 

25
.91

 

6.0
9 

10
0 

 
จากตาราง  1  สรุปผลการประเมินการอ่านเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561  
จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  2,060  คน  เป็นเด็กพิเศษจ านวน  239  คน  เด็กปกติ จ านวน 1,821  
คน  ดังนี้ 
 1. ผลการอ่าน   สรุปได้ดังนี้ 
  1) อ่านได้ทันที       จ านวน  1,142 คน คิดเป็นร้อยละ  62.71 
  2) อ่านได้แต่ต้องสะกดค าด้วย จ านวน  350 คน   คิดเป็นร้อยละ  19.22 
  3) อ่านได้แต่ช้ามาก    จ านวน  116  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.37 
  4) อ่านไม่ได้       จ านวน  213  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.69 
 2. ผลการเขียน   สรุปได้ดังนี้ 
  1) เขียนได้ทันที      จ านวน  1,084 คน คิดเป็นร้อยละ  59.52 
  2) เขียนได้แต่ช้า     จ านวน  154 คน   คิดเป็นร้อยละ  8.45 
  3) เขียนได้แต่ช้ามากและบางค าเขียนผิด  จ านวน  472  คน  คิดเป็นร้อยละ  
25.91 
  4) เขียนไม่ได้       จ านวน  111  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.09 
รายงานผลการอ่านหนังสือ 
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ภำคผนวก ค 
 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

1. ศรีโกสมุวิทยามติรภาพท่ี 209 1,614 1,291 80.00 กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-กิจกรรเสียงตามสาย                                                                              
-กิจกรรยอดนักอ่าน 
-กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง- 
-กิจกรรมวันสุนทรภู ่
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-แนะน าหนังสือใหม ่
-ตอบปัญหาสารานุกรมไทย 
-แข่งขันเล่านิทาน 

-ห้องสมุด 
-มุมหนังสือ 
-ห้องคอมพิวเตอร ์

-สวนสาธารณะ 
-พิพิธภัณฑ ์

2. บ้านสังข์ทอง 173 147 85 กิจกรรมอ่านแล้วเล่านิทานให้เพื่อนฟัง 
-กิจกรรมอ่าน ถาม ตอบ ในห้องสมุด 

-ห้องสมุด 
-มุมหนังสือ 
-ห้องคอมพิวเตอร ์

-สวนสาธารณะ 
-ศูนย์เรียนรู้ใน
หมู่บ้าน 
-วัด 

3. บ้านดอนกลอยหนองยาง 230 199 86.52 -ตะกร้าหาความรู ้
-พี่สอนน้องให้อ่าน 
-ตะกร้าหนังสือเคลื่อนที ่
-เรียนรูสู้่สารานุกรมไทย 
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
-กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 

-มุมหนังสือ 
-ห้องสมุดโรงเรียน 
-มุมรักการอ่าน 

-สวนสาธารณะ 
-ศูนย์เรียนรู้ใน
หมู่บ้าน 
-ครอบครัว 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-กิจกรรเสียงตามสาย                                                                              
-กิจกรรยอดนักอ่าน 
-กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง- 
-กิจกรรมวันสุนทรภู ่
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-แนะน าหนังสือใหม ่
-ตอบปัญหาสารานุกรมไทย 
-แข่งขันเล่านิทาน 
-ประกวดบันทึกการอ่าน 
-ป้ายนิเทศความรู ้
-อ่านคล่องอ่านได้จากหนังสือห้องสมุด 
-แข่งขันคัดลายมือ 
-แข่งขันเขียนตามค าบอกค ายาจากนิทาน 

4. บ้านโชคชัย 81 48 59.30 -กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน 
-กิจกรรมเสียงตามสาย 
-กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
-กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-กิจกรรม English  Today 
-กิจกรรมเสียงตามสาย  (อ่านข่าว สารน่ารู้ 
ตอนพักกลางวัน)   
-นักเรียนค้นคว้าหาความรูจ้ากอินเตอร์เนต็ 

-มุมหนังสือ 
-ห้องคอมพิวเตอร ์

-วัด 
-ศาลาหมู่บ้าน 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

5. บ้านศรีสุข 64 64 100 -เรียงความ  
-เล่าเรื่องจากภาพ  
-อ่านภาษาอังกฤษวันละค า (กิจกรรมหนา้เสา
ธง) 

-ห้องสมุด 
-มุมหนังสือ
ห้องสมุด 

-วัด 

6. บ้านแห่เหนือ 98 83 85.00 กิจกรรมอ่านแล้วเล่านิทานให้เพื่อนฟัง 
-กิจกรรมอ่าน ถาม ตอบ ในห้องสมุด 

-ห้องสมุด 
-มุมหนังสือ
ห้องสมุด 

 

7. บ้านท่าเดื่อ 52 39 75 -กิจกรรมรักการอ่าน 
-มีมุมการสืบค้นข้อมลูจากสื่อสารสนเทศ(ICT) 
ภายในห้องสมดุ 

-มุมหนังสือ
ห้องสมุด 

 

8. บ้านแพงหนองเหนือ 280 280 100 -เล่านิทาน 
-เรียงความ เพื่อนช่วยเพื่อน 
-หนังสือเล่มเล็ก 

-ห้องสมุด, มุม
หนังสือในห้อง 

 

9. บ้านม่วงน้อย 27 27 100 -กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-กิจกรรเสียงตามสาย                                                                              
-กิจกรรยอดนักอ่าน 

-ห้องสมุด  

10. บ้านหนองโกวิทยกิจ 219 82 51.25 -กิจกรรมอ่านแล้วเลา่นิทานให้เพือ่นฟัง 
-กิจกรรมอ่าน ถาม ตอบ ในห้องสมุด 

-ห้องสมุด  

11. บ้านโนนเมืองสองคอน 146 116 80 -เรียงความ  
-เล่าเรื่องจากภาพ  
-อ่านภาษาอังกฤษวันละค า (กิจกรรมหนา้เสา

-มุมหนังสือ -ที่บ้าน 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

ธง) 
12. บ้านเหล่าโพธิ ์ 63 55 87.30 -เรียงความ  

-เล่าเรื่องจากภาพ  
-อ่านภาษาอังกฤษวันละค า (กิจกรรมหนา้เสา
ธง) 

-มุมหนังสือ -ที่บ้าน 

13. บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 212 212 100 -เล่านิทาน, พี่สอนน้องอ่าน 
-เขียนเรียงความ, บัตรค า 
-เรียงความ  
-เล่าเรื่องจากภาพ  

-ห้องสมุด -สวนสัตว ์

14. บ้านโนนสัง 65 53 81.53 -นิทานเล่มเล็ก 
-พี่ชวนน้องอ่าน 
-กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 

-มุมหนังสือ 
-อินเทอร์เน็ท 

-ที่บ้าน 
-สวนสัตว ์

15. บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 101 89 88.11 -เล่านิทาน 
-เรียงความ เพื่อนช่วยเพื่อน 

-มุมหนังสือ 
-อินเทอร์เน็ท 

-ที่บ้าน 
-สวนสัตว ์

16. บ้านโนนราษีโคกล่าม 73 73 100 -ดูภาพหนังสือนิทานในมุมหนังสือ 
-จัดให้มีมุมหนังสือในห้องเรียน 
-มุมหนังสือในห้องเรียน 
-อ่านหนังสือในห้อง,บัตรค า,น าเสนอการอ่าน 

-มุมหนังสือ -ที่บ้าน 

17. บ้านวังโพน 342 342 100 -เขียนโครงการเพื่อพัฒนา ปรับปรงุ 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินงบประมาณ 
-จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ ซ่อมบ ารุง 

-ห้องสมุด,  
-ห้องอาเซียน 
-ห้องปฏิบัติการ

- วัดบ้านวังโพน 
- ศาลากลางบ้าน 
- รพสต.บ้านวังโพน 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-จัดซื้อหนังสือใหม่ จัดซื้อครุภณัฑ ์ช้ันวาง
หนังสือ โต๊ะ 
-จัดบรรยากาศห้องสมุด 
-บริการยืม – คืนหนังสือ 
-จัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 
-พี่ชวนน้องอ่าน /เดือน 
-รายงานสรุปผล 
-ปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป 

ทางภาษา 
 

- ธนาคารขยะหมู ่
- สหกรณห์มู่บ้าน 
 

18. บ้านเหล่าพ่อหา 99 71 40.80 -นิทานเล่มเล็ก 
-พี่ชวนน้องอ่าน 
-กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 
ภารกิจของห้องสมดุ 
วิธีด าเนินการ  
-ส ารวจสภาพทั่วไปของห้องสมดุแต่งตั้ง
กรรมการรับผิดชอบ 
-เขียนโครงการเพื่อพัฒนา ปรับปรงุ 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินงบประมาณ 
-จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ ซ่อมบ ารุง 
-จัดซื้อหนังสือใหม่ จัดซื้อครุภณัฑ ์ช้ันวาง
หนังสือ โต๊ะ 
-จัดบรรยากาศห้องสมุด 
-บริการยืม – คืนหนังสือ 

-ห้องสมุด 
-ห้องเรียน 
-ห้องคอมพิวเตอร ์

-สวนสัตว ์
-สวนพฤกษศาสตร ์
-วัด 
-ครอบครัว 
-ชุมชน 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 
-พี่ชวนน้องอ่าน /เดือน 
-รายงานสรุปผล 
-ปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป 
 

19. บ้านโคกกลาง 79 60 75.94 เขียนเรียงความ,ท าใบงาน,การบ้าน -มุมหนังสือ -สวนสัตว ์
-แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

20. บ้านหนองเขื่อน 43 43 100 อ่านหนังสือในห้อง,น าเสนอการอา่นหน้าเสาธง -มุมหนังสือ -แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
21. บ้านดอนจ าปาดอนสวรรค ์ 170 170 100 กิจกรรมรักการอ่าน 

-มีมุมการสืบค้นข้อมลูจากสื่อสารสนเทศ(ICT) 
ภายในห้องสมดุ 
-เชิญชวนนักเรียนอ่านหนังสือช่วงเวลาพักเที่ยง 
บูรณาการการเรียนการสอน โดยใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู ้

-ห้องสมุด -วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

22. บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 98 98 100 -เล่านิทาน,พ่ีชวนน้องอ่าน 
-ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีนิสยัรักการอ่าน
อย่างยั่งยืน 
-เสริมสรา้งภาคเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านของนักเรียน
และพัฒนาห้องสมดุโรงเรียน 
-สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้

-ห้องสมุดโรงเรียน -สวนสัตว ์
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

โดยเฉพาะห้องสมดุให้เอื้อต่อการของนักเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน และให้มี
การบูรณาการอ่านกับการเรียนการสอนตาม
หลักสตูร 
ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรตินักเรยีน คร ู
ผู้บริหาร โรงเรียน ที่มผีลงานเป็นที่ประจักษ์ 
รวมทั้งชุมชนและภาคเีครือข่ายทีม่ีส่วนร่วม
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและการด าเนินงาน
ห้องสมุด 

23. ชุมชนโพนงามโพนสวาง 250 210 84 -กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน 
ใฝ่หาความรู ้
-ใช้การอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ และพัฒนา
ตนเองและสังคม2 

 -วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

24. บ้านวังยาววิทยายน 309 29 9.51 -กิจกรรมรักการอ่าน 
-มีมุมการสืบค้นข้อมลูจากสื่อสารสนเทศ(ICT) 
ภายในห้องสมดุ 
-เชิญชวนนักเรียนอ่านหนังสือช่วงเวลาพักเที่ยง 
บูรณาการการเรียนการสอน โดยใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู ้

-ห้องสมุด 
-สวนเกษตร 
-มุมห้องเรียน 

-ศาลากลางบ้าน 
-วัด 
 

25. หินแห่เสริมศลิป ์ 168 168 100 -โครงการหนังสือเล่มเล็ก,โครงการนิสัยรักการ
อ่าน 
-โครงการหนังสือเล่มเล็ก 

-ห้องสมุดโรงเรียน,
มุมการอ่านแต่ละ
ห้อง 

-วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-โครงการนิสยัรักการอ่าน   
-โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
-ภาษาไทยวันละค า 
-ภาอังกฤษวันละค า 

 

26. บ้านวังจาน 97 97 100 -บันทึกการอ่านวันละ 1 เรื่อง 
-มีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดและจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยส่งเสรมิทักษะการอ่าน
จากแหล่งเรยีนรู้ห้องสมุด ผา่นกิจกรรมนิทาน
เพื่อน้อง กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน และมี
กิจกรรมหนา้เสาธงทุกวัน คือกิจกรรมภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษวันละค า มีการเสริมการอ่านนอก
ห้องสมุด คือกิจกรรมนอกห้องสมดุเคลื่อนที่ 
และกิจกรรมยอดนักอ่าน ท่ีให้นักเรียนอ่านตาม
ศาลานักอ่าน ที่มีอยู่ตามจุดต่างๆ ของโรงเรียน 

-ห้องสมุด -วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

27. บ้านดอนกลางนุกูลวิทย ์ 147 94 63.94 -กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้นักเรยีนมีนสิัยรักการอ่าน 
ใฝ่หาความรู้ ใช้การอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ 
และพัฒนาตนเองและสังคม คือ  เล่านิทาน 
เรียงความ การท าหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมพี่
ชวนน้องอ่าน ตระกล้าสอนน้อง 

-ห้องสมุดโรงเรียน 
-มุมรักการอ่าน 
-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน  
 

-แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาตเิชิง
อนุรักษ์ หินร่อง 
 

28. บ้านทิพโสต 90 66 73.33 -กิจกรรมเล่าเรื่องจากนิทาน 
-มุมหนังสือส่งเสรมิการอ่าน 
-สืบค้นความรู้จาก Internet 

-ห้องสมุด -วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

29. บ้านวังกุง 126 126 100 -นิทานฝึกอ่าน(รักการอ่าน) 
-กิจกรรมรักการอ่าน 
-มีมุมการสืบค้นข้อมลูจากสื่อสารสนเทศ
(ICT)ภายในห้องสมุด 
-เชิญชวนนักเรียนอ่านหนังสือช่วงเวลาพักเที่ยง 
บูรณาการการเรียนการสอน โดยใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู ้

-ห้องสมุด 
-สวนพฤษศาสตร ์
 

-ชุมชน 
-วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-ครอบครัว 

30. หนองกุงศาลาน้ าเที่ยงวิทยากร 276 167 60.50 -กิจกรรมรักการอ่าน 
-มีมุมการสืบค้นข้อมลูจากสื่อสารสนเทศ
(ICT)ภายในห้องสมุด 
-เชิญชวนนักเรียนอ่านหนังสือช่วงเวลาพักเที่ยง 
บูรณาการการเรียนการสอน โดยใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู ้

-ห้องสมุด -ชุมชน 
-วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-ครอบครัว 

31. บ้านบะหลวงหนองแวง 96 96 100 -กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-กิจกรรมอ่านดี มีรางวัล 
-โรงเรียนมีการจักตกแต่งห้องสมดุให้มีชีวิต              
มีมุมหนังสือเรียน หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
หนังสือเบ็ดเตลด็ นอกจากมีมมุหนังสือ ยังมีการ
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันส าคญัตา่งๆ เช่น 
กิจกรรมอาเซียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ เป็นต้น 
และยังมมีุมสื่อการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชา
ต่างๆ  

-ห้องสมุดโรงเรียน 
-มุมรักการอ่าน 
-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน  
 

-สวนสัตว ์
-สวนพฤกษศาสตร ์
-วัด 
-ครอบครัว 
-ชุมชน 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

32. บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 133 112 84 -เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-เล่านิทาน, พี่สอนน้องอ่าน 
-เขียนเรียงความ, บัตรค า 
 

-ห้องสมุดโรงเรียน 
-มุมรักการอ่าน  
-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 

-สวนสัตว ์
-วัด 
-ครอบครัว 
-ชุมชน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

33. บ้านโนนเนาว ์ 89 89 100 -เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง,หนังสือเล่ม
เล็ก 
-ค่ายการอ่าน,หนังสือเล่มเล็ก,เรียงความ,โต้วาท ี

-ห้องสมุด -แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

34. บ้านโนนเมืองประชาสรรค ์ 79 46 58.23 -เล่านิทาน, พี่สอนน้องอ่าน 
-เขียนเรียงความ, บัตรค า 

-มุมหนังสือ 
-ป้ายนิเทศ 

-สหกรณ์ชุมชน 
-สวนป่าชุมชน 
 

35. บ้านหนองบัวเรียน 38 24 63.16 -เล่านิทาน, หนังสือเล่มเล็ก 
-เล่านิทาน, พี่สอนน้องอ่าน 
-เขียนเรียงความ, บัตรค า 
-เขียนเรียงความ, ส านวนไทย 
-เขียนเรียงความ, พี่สอนน้องอ่าน 

-มุมยอดนักอ่าน, 
บ้านพอเพียง 

-วัดประจ าหมู่บ้าน
,ศาลากลางบ้าน 

36. บ้านผักหนอก 38 29 76.31 -DLTV เขียนค าศัพท์ 
-เกมส์รวมค าศัพท์ภาษาไทยและองักฤษ 

ห้องเรียน,มุม
หนังสือ 

ครอบครัว,ชุมชน ,
วัด 

37. บ้านโนนนกหอ 28 28 100 -เรียงความ,พีส่อนน้อง -มุมหนังสือ -สวนสัตว ์
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

 ห้องเรียน -สวนพฤกษศาสตร ์
-วัด 
-ครอบครัว 
-ชุมชน 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

38. บ้านแห่บริหารวิทย ์
 

141 141 100 -โครงการส่งเสรมินิสยัรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ 

-ห้องสมุด  

39. บ้านยางน้อย 59 59 100 -หนังสือเล่มเล็ก,,เรียงความ,โต้วาที 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา 

-ห้องสมุด,มมุ
หนังสือ 
 

-ครอบครัว,ชุมชน 

40. บ้านดอนสันต ิ 158 158 100 -การท าหนังสือเลม่เล็ก 
-กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
-เรียงความพี่สอนน้อง 

-ห้องสมุดโรงเรียน 
-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 
-ห้องคอมพิวเตอร ์
-มุมรักการอ่าน 

-สวนสัตว ์
-ศูนย์วิทยาศาสตร ์
-ชุมชน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-พิพิธภัณฑ ์

41. บ้านโพนทอง 21 11 52.38 -เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา  
-จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทีด่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของครูและนักเรยีน 
-จัดหาสื่อมลัตมิีเดยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน  8  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-ตรวจสอบคณุภาพหนังสือ/สื่อการเรียนอย่าง

-ศูนย์ฯคอม
,ห้องสมุด 

-ชุมชน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-พิพิธภัณฑ ์
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

สม่ าเสมอ 
-จัดหาสื่อการเรยีนประเภทหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส ์(E-book)  และสื่อมัลตมิีเดยี 
-ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ตกแต่งห้องสมุดใหม้ี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรยีนรู ้
-ปรับปรุงซ่อมแซมหนังสือท่ีช ารุดหรือไดร้ับ
ความเสยีหายอย่างสม่ าเสมอ 

42. บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 44 30 68 -หนังสือเล่มเล็ก,ค่ายการอ่าน,เรียงความ,โต้วาท ี
-ค่ายการอ่าน,หนังสือเล่มเล็ก,เรียงความ,โต้วาท ี
-เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 

-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 
 

-ชุมชน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-พิพิธภัณฑ ์

43. บ้านป่าเป้า 24 24 100 -เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง,หนังสือเล่ม
เล็ก 
-หนังสือเล่มเล็ก,เรียงความ,โต้วาที 
การบริหารจัดการห้องสมดุ 
-จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทีด่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของครูและนักเรยีน 
-จัดหาสื่อมลัตมิีเดยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน  8  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-ตรวจสอบคณุภาพหนังสือ/สื่อการเรียนอย่าง

 -สวนสัตว ์
-สวนพฤกษศาสตร ์
-วัด 
-ครอบครัว 
-ชุมชน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

สม่ าเสมอ 
-จัดหาสื่อการเรยีนประเภทหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  และสื่อมัลตมิีเดยี 
-ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ตกแต่งห้องสมุดใหม้ี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรยีนรู ้
-ปรับปรุงซ่อมแซมหนังสือท่ีช ารุดหรือไดร้ับ
ความเสยีหายอย่างสม่ าเสมอ 

44. บ้านป่าปอ 23 14 60.87 -หนังสือเล่มเล็ก,ค่ายการอ่าน,เรียงความ,โต้วาท ี
-ค่ายการอ่าน,หนังสือเล่มเล็ก,เรียงความ,โต้วาท ี
-เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 

-ห้องสมุด,มมุ
หนังสือ 
-ศูนย์ฯคอม
,ห้องสมุด 

-วัด,ครอบครัว
,ชุมชน 
-สวนสัตว์
,แหล่งข้อมูล 

45. บ้านห้วยม่วง 60 60 100 -เล่านิทาน 
-พี่ชวนน้องอ่านหนังสือ 
-การเขียนเรียงความ 
-การอ่านค าศัพท์หน้าเสาธงวันละ 5 ค า 
-จัดมุมรักการอ่านในห้องเรียน 

-มุมหนังสือ 
-มุมรักการอ่าน 

-สวนสัตว ์
-พิพิธภัณฑ ์
-วัด 
-ชุมชน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

46. บ้านแก้งขิงแคง 146 146 100 -กิจกรรมยอดนักอ่าน 
-กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 

ห้องสมุด 
 

-สวนสัตว ์
-สวนพฤกษศาสตร ์
-วัด 
-ครอบครัว 
-ชุมชน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

47. บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค ์ 201 195 97 -กิจกรรมพี่ชวนน้องอ่าน 
-กิจกรรมเสียงตามสาย 
-กิจกรรมวันภาษาไทย อ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
-กิจกรรมยอดนักอ่าน 
-การจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ และเป็น
ระเบียบ 

ห้องสมุด 
 

-สวนสัตว ์
-สวนพฤกษศาสตร ์
-วัด 
-ครอบครัว 
-ชุมชน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

48. บ้านหัวขัว 20 20 100 -ตะกร้าหาความรู ้
-ตะกร้าหนังสือเคลื่อนที ่
-กิจกรรมยอดนักอ่าน 
-กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมวันสุนทรภู ่

-ห้องสมุด 
-เรือนเพาะช า 
-มุมการอ่านใน
ห้องเรียน 

-วัดป่าบ้าน 
-ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
-ห้องสมุดอ าเภอ 
 

49. บ้านเขวาสะดืออิสาน 82 75 91 -เล่าเรื่องจากหนังสือ 
-การเล่านิทาน 
-การอ่านหนังสือให้ฟัง 

มุมการอ่านใน
ห้องเรียน 

-สวนสัตว ์
-สวนพฤกษศาสตร ์
-วัด 
-ครอบครัว 
-ชุมชน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

50. บ้านแท่นโนนหนองคู 109 109 100 -พี่สอนน้อง 
-มีสื่อท่ีทันสมัย กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ  มี
ทักษะการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

-แปลงเกษตร 
-ห้องคอมพิวเตอร ์
-ห้องสมุด 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

51. บ้านยางสินไชย หนองหาด 86 17 20  -ห้องสมุด ศาลากลางบ้าน 
52. บ้านเหล่าหนองแคน 99 79 80 -กิจกรรมเสนอภาษาไทยวันละค าหน้าเสาธงทุก

วัน เสนอภาษาอังกฤษวันละค า 
-กิจกรรมฝึกอ่านค าน าสู่เขียนไทย เขียนตามค า
บอกแต่งประโยค คัดไทย 
-กิจกรรมพี่ชวนน้องอ่าน 
-กิจกรรมเสียงตามสาย 
-กิจกรรมวันภาษาไทย อ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
-กิจกรรมยอดนักอ่าน 
-การจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ และเป็น
ระเบียบ 
-การจัดมมุการอ่านให้เหมาะสมกบัวัยนักเรียน
และการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี ้
-ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
-พี่ชวนน้องอ่าน 

-ห้องสมุด 
-ห้องโสตทัศน
ศึกษา 
-ห้องประชุม
โรงเรียน 
-มุมอ่านหนังสือ 

-ชุมชน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-พิพิธภัณฑ ์

53. บ้านหญ้าขาว 67 42 62.69 -กิจกรรมวันภาษาไทย 
-การประกวดเรียงความ 

-ห้องสมุด  

54. บ้านหนองเหล็ก 71 65 91.55 -  พี่เขียนน้องอ่านเบิกบานใจ ให้นักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 แต่งนิทานเป็นเล่ม มีความ
ยาวเนื้อเรื่อง 6 หน้า ทุกหน้ามภีาพประกอบ มีปก
นอก มีปกใน มคี าน า และทุกเรื่องต้องมีข้อคิดหรื
อคติเตือนใจ ส่วนใหญ่เป็นหนังสือนทิานส่งเสรมิ

-ห้องสมุดโรงเรียน 
-มุมรักการอ่าน  
-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 

-วัด 
-ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

คุณธรรมนิทานส่งเสรมินิสยัรักการอ่าน และ
หนังสือนิทานพื้นบ้านพ้ืนเมือง จัดวางไว้บนช้ัน
ส าหรับแลกเปลี่ยนกันอ่าน 
-ย่อแล้วจ๊ะ ให้นักเรยีนอ่านนิทานคนละ 1 เลม่ 
แล้วยอ่ให้เหลือ 7-10 บรรทดั โดยให้ไดใ้จความ
ครบถ้วนพร้อมทัง้ข้อคิดที่ได้  คัดลงในกระดาษ
วาดเขียนเล่มเล็ก  โดยวาดภาพประกอบนิทาน 1 
ภาพระบายสีให้สวยงาม ด้านหลังให้นักเรียนตั้ง
ค าถามจากนิทานด้านหน้า 3-5 ข้อ  วาด
ภาพประกอบค าถามใหส้วยงาม ผนกึใส่ถุงพลาสติก
วางไว้ให้แลกเปลี่ยนกันอ่าน 
-ขวดมหัศจรรย์ แจกกระดาษสีใหน้ักเรียนเขียน
ความรู้ที่ได้อ่านจากหนังสือ   น ากระดาษมา
ม้วนใส่ในขวดนมเปรี้ยวเล็กๆ โดยตัดกระดาษ
ให้สูงกว่าปากขวดเล็กน้อย 
-เรียนรู้ด้วยภาพ  แบ่งกลุ่มให้นักเรียนไปซื้อภาพ
ชุดการศึกษาตามที่กลุ่มตกลงน ามาตัดและปะติด
ในสมุดวาดเขียนเล่มใหญ่  เขียนช่ือเรื่องและ
ช่วยกันวาดภาพปกระบายสีใหส้วยงาม  แล้วน า
ผลงานของนักเรียนจดัมาวางบนช้ันให้น่าสนใจ 
-รักภาพรักภาษา  วาดภาพการ์ตูนประกอบค า
ระบายสี หรือตัดภาพการ์ตนูมาปะตดิประกอบค า  
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

แล้วน ามาใส่กล่องที่ตกแต่งให้สวยงามสะดุดตา    
นักเรียนสามารถเรียนรู้ค าโดยมีรูปภาพเป็นสื่อ
และสามารถน าไปเล่นเกมได้อีกด้วย 
-สระน่ารู้  ท าแฟ้มภาพการ์ตูนมีหน้าปกสีสวย
สดใส ด้านในเป็นพยัญชนะสระ ตัวสะดก 
วรรณยุกต์  เพื่อให้นักเรียนสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการประสมสระ 

55. บ้านหนองแวงสวนกล้วย 94 77 80 กิจกรรมเสียงตามสาย 
-กิจกรรมวันภาษาไทย อ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
-กิจกรรมยอดนักอ่าน 

-มุมรักการอ่าน  
-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 

-วัด 
-ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 
 

56. บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกส ี 102 95 93.13 -กิจกรรมยอดนักอ่าน 
-กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมวันสุนทรภู ่

-ห้องสมุด, มุม
หนังสือ 

สวนสัตว์
,แหล่งข้อมูล 

57. บ้านทันดู่เหนือ 134 134 100 -กิจกรรมพี่ชวนน้องอ่าน 
-กิจกรรมเสียงตามสาย 
-กิจกรรมวันภาษาไทย อ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
-กิจกรรมยอดนักอ่าน 
-การจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ และเป็น
ระเบียบ 
-การจัดมมุการอ่านให้เหมาะสมกบัวัยนักเรียน

-ห้องสมุด, มุม
หนังสือ 

สวนสัตว์
,แหล่งข้อมูล 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

และการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี ้
-ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
-พี่ชวนน้องอ่าน 

58. บ้านนาล้อมโคกสว่าง 50 45 90 -เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมวันสุนทรภู ่

มุมหนังสือ -วัดประจ าหมู่บ้าน
,ศาลากลางบ้าน 

59. บ้านหมากมายโพธ์ิทอง 94 85 90.42 -กิจกรรมยอดนักอ่าน 
-กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมวันสุนทรภู ่

มุมหนังสือ -วัดประจ าหมู่บ้าน
,ศาลากลางบ้าน 

60. บ้านโนนสูงวังขอนจิก 176 150 85.22 -เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมวันสุนทรภู ่

-ห้องสมุด, มุม
หนังสือ 

สวนสัตว์
,แหล่งข้อมูล 

61. บ้านกอกหนองผือ 179 145 81.00 -กิจกรรมพี่ชวนน้องอ่าน 
-กิจกรรมเสียงตามสาย 
-กิจกรรมวันภาษาไทย อ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
-กิจกรรมยอดนักอ่าน 
-การจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ และเป็น
ระเบียบ 
-พี่ชวนน้องอ่าน 

-ห้องสมุด, มุม
หนังสือ 

สวนสัตว์
,แหล่งข้อมูล 

62. บ้านหนองปลาเข็ง 58 49 84.48 -พี่สอนน้องให้อ่าน มุมหนังสือ -วัดประจ าหมู่บ้าน
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-กิจกรรมการเลา่นิทาน 
-กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ ์

,ศาลากลางบ้าน 

63. บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 73 59 80.82 -เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมวันสุนทรภู ่

-ห้องสมุด, มุม
หนังสือ 

สวนสัตว์
,แหล่งข้อมูล 

64. บ้านคุยแพง 46 30 65.21 -พี่สอนน้องให้อ่าน 
-กิจกรรมการเลา่นิทาน 
-กิจกรรมยอดนักอ่าน 
-กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมวันสุนทรภู ่

มุมหนังสือ -ชุมชน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-พิพิธภัณฑ ์

65. บ้านคุยเชือก 64 49 76.56 -พี่สอนน้องให้อ่าน 
-กิจกรรมการเลา่นิทาน 

มุมหนังสือ -ชุมชน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-พิพิธภัณฑ ์

66. บ้านปลาเดิดปลาปัดส าโรง 106 80 75.47 -เล่านิทาน, หนังสือเล่มเล็ก 
-เล่านทิาน, พี่สอนน้องอ่าน 
-แต่งประโยคจากค าพื้นฐาน 
-เขียนเรียงความ 

-ห้องสมุด, มุม
หนังสือ 

-วัดประจ าหมู่บ้าน
,ศาลากลางบ้าน 

67. บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 134 64 55 -หนังสือเล่มเล็ก,ค่ายการอ่าน,เรียงความ,โต้วาท ี
-เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 

-ศูนย์ฯคอม
,ห้องสมุด 
-ห้องสมุด,มมุ

-สวนสัตว์
,แหล่งข้อมูล 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง,หนังสือเล่ม
เล็ก 
-ค่ายการอ่าน,หนังสือเล่มเล็ก,เรียงความ,โต้วาท ี

หนังสือ 

68. บ้านยางใหญ ่ 85 85 100 -เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมวันสุนทรภู ่

-ห้องสมุด 
-มุมหนังสือ 

-สวนสาธารณะ 
-ศูนย์เรียนรู้ใน
หมู่บ้าน 

69. บ้านคุยโพธิ ์ 70 50 71 -กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-กิจกรรมฝึกอ่านค าน าสู่เขียนไทย เขียนตามค า
บอกแต่งประโยค คัดไทย 

-มุมหนังสือ 
-ป้ายนิเทศ 

-สวนสาธารณะ 
-ศูนย์เรียนรู้ใน
หมู่บ้าน 

70. บ้านแก่งโกสุมท่างาม 91 80 87.91 -พี่สอนน้องให้อ่าน 
-กิจกรรมการเลา่นิทาน 
-กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ ์

-ห้องสมุด 
-มุมหนังสือ 

-สวนสาธารณะ 
-ศูนย์เรียนรู้ใน
หมู่บ้าน 

71. บ้านเลิงบัว 64 44 68.75 -กิจกรรมฝึกอ่านค าน าสู่เขียนไทย เขียนตามค า
บอกแต่งประโยค คัดไทย 
-กิจกรรมพี่ชวนน้องอ่าน 

-มุมหนังสือ 
-ป้ายนิเทศ 

-สวนสาธารณะ 
-ศูนย์เรียนรู้ใน
หมู่บ้าน 

72. บ้านเลิงใต ้ 130 121 93.07 -เล่านิทาน 
-เรียงความ 
-หนังสือเล่มเล็ก 
-หุ่นสื่อภาษา 
-จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู ้

-เรียนรูสู้่
สารานุกรมไทย 
-ห้องสมุดโรงเรียน 

-สวนสาธารณะ 
-ศูนย์เรียนรู้ใน
หมู่บ้าน 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-จัดหาสื่อมลัตมิีเดยีส่งเสริมการเรยีนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ 
-ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด 
-ซ่อมแซมหนังสือท่ีช ารุด 
-กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-กิจกรรเสียงตามสาย                                                                              
-กิจกรรยอดนักอ่าน 
-กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง 
-กิจกรรมวันสุนทรภู ่
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-แนะน าหนังสือใหม ่
-ตอบปัญหาสารานุกรมไทย 
-แข่งขันเล่านิทาน 
-ประกวดบันทึกการอ่าน 
-ป้ายนิเทศความรู ้
-อ่านคล่องอ่านได้จากหนังสือห้องสมุด 
-แข่งขันคัดลายมือ 
-แข่งขันเขียนตามค าบอกค ายาจากนิทาน 
-อ่านนิทานจากภาพสามมิติเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษา 
-กิจกรรมอ่านวันละนิดเพื่อพิชิตความโง่เขลา 
-กิจกรรมอ่านคล่อง อ่านไว อ่านได้ให้รางวัล 



 122  

 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

73. บ้านหนองหอยน้ าจ้อยคุรรุาษฏร์
รังสรรค ์

93 93 100 -ตะกร้าหาความรู ้
-พี่สอนน้องให้อ่าน 
-กิจกรรมการเลา่นิทาน 
-กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ ์
-อ่านนิทานจากภาพสามมิติเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษา 
-กิจกรรมอ่านวันละนิดเพื่อพิชิตความโง่เขลา 
-กิจกรรมอ่านคล่อง อ่านไว อ่านได้ให้รางวัล 

- มุมหนังสือ 
-ห้องสมุดโรงเรียน 

-สวนสาธารณะ 
-แหล่งเรียนรู้การ
เลี้ยงปลา 

74. บ้านเชียงยืน 1,498 1,392 60 -จัดป้ายนิเทศ 
-จัดนิทรรศการ 
-ทายปัญหาจากหนังสือ 
-ประกวดค าขวัญและเรียงความ 
-ประกวดวาดภาพระบายส ี
-เล่าเรื่องจากหนังสือ 
-การเล่านิทาน 
-การอ่านหนังสือให้ฟัง 
-ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
-ประกวดคัดลายมือ 

-ห้องสมุดโรงเรียน 
-มุมการอ่าน 
-ศูนย์คอมพิวเตอร ์

-ห้องสมุดประชาชน 
-สวนสาธารณะ 
-วัด 
-ศูนย์การกีฬา 

75. บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 135 122 90.37 -ครูเล่าหนังสือเพื่อสร้างความสนใจเรื่องที่ฟัง 
-ครูเล่าหนังสือนิทานพร้อมฝึกอ่านตาม 
-ครูฝึกนักเรียนอ่านหนังสือนิทาน การ์ตูน 
-ครูให้นักเรียนอ่านหนังสือก่อนเขา้เรียนภาค

-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 
-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน/

-สวนสาธารณะ 
-วัด 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

บ่าย 30 นาท ี
-ครูให้นักเรียนอ่านหนังสือท่ีชอบก่อนเข้าเรียน
ภาคบ่าย 40 นาที 

ห้องสมุดโรงเรียน 

76. บ้านโคกสูง 134 111 82.84 -เล่านิทาน 
-บันทึกการอ่าน 
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
-จัดเก็บหนังสือแบบดิวอ้ี 
-วารสารใหม ่
-ทะเบียนหนังสือ 

-ห้องสมุด 
-มุมรักการอ่าน 

-สวนสาธารณะ 
-วัด 
 

77. บ้านโนนง้ิวหินแห่ศรีเชียงเหนือ 94 94 100 -นิทาน  ภาพ  บทบาทสมมต ิ
-หนังสือห้องสมุด มมุหนังสือ อินเตอร์เน็ต 

-ห้องสมุด 
-มุมหนัง 
สือ 

-สวนสาธารณะ 
-วัด 
-โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

78. บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 110 85 77.27 -เล่านิทาน 
-บันทึกการอ่าน 
 

หนังสือห้องสมุด  
-มุมหนังสือ -
อินเตอร์เนต็ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

79. ศิริราษฎร์หมากหญ้า 86 86 100 -นิทาน  ภาพ  บทบาทสมมต ิ -หนังสือห้องสมุด  
-มุมหนังสือ 
-อินเตอร์เน็ต 

-โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

80. บ้านขีหนองจิก 33 25 75.75 -กิจกรรมเล่านิทาน -ห้องสมุด -ที่ท าการ-
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-การเขียนเรียงความ 
-หนังสือเล่มเล็ก 
-พี่ชวนน้องอ่าน 
-กิจกรรมภาษาไทยวันละค า (ช้ันละ 1 ค า/วัน) 
-กิจกรรมภาอังกฤษวันละค า 
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
-กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
-กิจกรรมภาษาอาเซียนวันละค า 
 

-มุมรักการอ่าน 
-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 
-ห้องคอมพิวเตอร ์

ผู้ใหญ่บ้าน 
-ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 
-องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-วัดมุจรินวราวาส 
-ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน 

81. บ้านหนองซอน 227 195 85.90 -เล่านิทาน 
-เรียงความ 
-หนังสือเล่มเล็ก 
-หุ่นสื่อภาษา 
-จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู ้
-จัดหาสื่อมลัตมิีเดยีส่งเสริมการเรยีนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ 
-ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด 

-ห้องสมุด  
-มุมสื่อในห้องเรียน 

-Internet 

82. บ้านสีดาสระแก้ว 55 52 94.50 -เล่านิทาน 
-บันทึกการอ่าน 

-มุมหนังสือ -โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

83. บ้านหนองไห 34 19 55.88 -กิจกรรมเล่านิทานในช้ันเรียน 
-กิจกรรมภาษาหน้าเสาธง,กิจกรรมเล่านิทาน

-ห้องสมุด  
-มุมสื่อในห้องเรียน 

-Internet 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

คุณธรรม 
84. บ้านโพน 314 212 67.51 -กิจกรรมพี่อ่าน น้องฟัง 

-บันทึกการอ่านสัปดาหล์ะ 2 เรื่อง 
-บันทึกการอ่านวันละ 1 เรื่อง 
-ส ารวจหนังสือท่ีมีน้อยและขาดแคลน 
-จัดสรรงบประมาณจัดซื้อ 
-จัดป้ายนิเทศสาระความรู้และวันส าคัญต่าง ๆ 
เดือนละ 1 ครั้ง 
-เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุเลา่นิทานจากหนังสือให้น้อง 
ๆ ฟังทุกวันศุกร์ (กิจกรรมพี่อ่าน น้องฟัง) 
-กิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ให้บริการใช้ห้องสมุดทุกวัน เวลา 11.30- 12.30 
น. และ 15.30- 16.30 น. 

-ห้องสมุด 
-ห้องคอมพิวเตอร ์
-ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
-ห้องประชารัฐ 

-Internet 
-ศาลาประชาคม 
-วัด 
-โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

85. ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 34 19 55.88 -กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
-กิจกรรมอ่านข่าวจากอินเทอร์เนต็ 
-กิจกรรมเล่านิทาน 
-กิจกรรมวาดภาพประกอบเรื่องทีฟ่ัง 
-นิทานอิสปร้อยกรอง 
-กิจกรรมแต่งเรื่องจากค าที่ก าหนดให้ 
-แต่งเรื่องจากภาพ 

-ห้องสมุด -วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

86. บ้านแฝกโนนส าราญ 123 67 54.47 -กิจกรรมภาษาไทยวันละค า ภาษาอังกฤษวันละ
ค า 

-มุมรักการอ่าน 
-มุมหนังสือใน

-วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-กิจกรรมวันส าคัญ เช่นวันสุนทรภู ่วันภาษาไทย
แห่งชาติ ฯลฯ 
-กิจกรรมอ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟัง 
-บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
เช่น การเล่านิทาน การแสดงบทบาทสมมตุิกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมฯ วิทย์ฯ สุขศึกษาฯ 
ศิลปะ และอังกฤษ 

ห้องเรียน 
-ห้องคอมพิวเตอร ์
-ห้องเรียนอุ่นใจ 

87. บ้านค้อ 49 35 71 -กิจกรรมพี่สอนน้องให้อ่าน 
-กิจกรรมการละเล่นเล่านิทาน 
-กิจกรรมวาดภาพประกอบเรื่องทีฟ่ัง 

-มุมรักการอ่าน 
-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 

-วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

88. บ้านสะอาดดอนเงิน 44 32 72.72 -กิจกรรมพี่สอนน้องให้อ่าน 
-กิจกรรมการละเล่นเล่านิทาน 
-บันทึกการอ่าน 

-มุมรักการอ่าน 
-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 

-ชุมชน 

89. บ้านผ า 149 116 67.11 -กิจกรรมท่องโลกกว้าง 
-กิจกรรมเปดิโลกศิลปะ 
-กิจกรรมออกเสียงให้ชัดเจน 
-กิจกรรมเรียนรู้สารานุกรมไทย 
-กิจกรรมสอบถามได้ฉับไว 
-กิจกรรมพี่สอนน้องให้อ่าน 
-กิจกรรมการละเล่นเล่านิทาน 
การพัฒนาห้องสมุด 
-การพัฒนาห้องสมุดโดยทางโรงเรยีนไดร้ับการ

-มุมรักการอ่าน 
-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 
 

-วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-อินเทอร์เน็ท 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

สนับสนุนเรื่องของเทคโนโลยี เป็นโทรศัพท์ 1 
เครื่อง และคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้นักเรยีน ได้ค้นข้อมูล ท้ัง
ยังมีส่วนช่วยเป็นสื่อในกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
พัฒนาทักษะการอ่าน ดู คิด และเขียน ของ
สมาชิกห้องสมดุ 
-เนื่องจากโรงเรียนยังไมไ่ดร้ับการปรับปรุงใน
เรื่องของอุปกรณ์และสถานท่ีที่เหมาะสม 

90. บ้านขามเปี้ย 194 185 95.36 -กิจกรรมพี่สอนน้องให้อ่าน 
-กิจกรรมการละเล่นเล่านิทาน 
-กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
-กิจกรรมภาษาอาเซียนวันละค า 

-ห้องสมุด 
-มุมหนังสือ 
-ป้ายนิเทศใน
ห้องเรียน 

-วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

91. บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 95 89 93.68 -กิจกรรมพี่สอนน้องให้อ่าน 
-กิจกรรมการละเล่นเล่านิทาน 
-กิจกรรมวาดภาพประกอบเรื่องทีฟ่ัง 

-มุมหนังสือ 
-ป้ายนิเทศใน
ห้องเรียน 

-วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

92. บ้านกู่ทอง 31 20 64.51 -กิจกรรมพี่สอนน้องให้อ่าน 
-กิจกรรมการละเล่นเล่านิทาน 
-กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
-กิจกรรมภาษาอาเซียนวันละค า 

-มุมหนังสือ 
-ป้ายนิเทศใน
ห้องเรียน 

-วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

93. บ้านเมืองเพ็ง 25 25 100 -ส่งเสรมิการอ่าน -มุมหนังสือ -วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

94. บ้านโจดบัวบาน 169 150 88.75 -กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
-กิจกรรมปริศนาค าทาย 
-กิจกรรมบรรยายตามภาพ 
-กิจกรรมคดัลายมือสวย 
-กิจกรรมแข่งขันการเขยีน 

-ห้องสมุด,มมุ
หนังสือ 
-ห้องสมุด,ศูนยฯ์
คอม 

-ครอบครัว,ชุมชน 
-วัด,ครอบครัว
,ชุมชน 
-สวนสัตว์,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

95. บ้านหนองมันปลา 61 61 100 -เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง,หนังสือเล่ม
เล็ก 
-ค่ายการอ่าน,หนังสือเล่มเล็ก,เรียงความ,โต้วาท ี

-ห้องสมุด,มมุ
หนังสือ 
-ห้องสมุด,ศูนยฯ์
คอม 

-ครอบครัว,ชุมชน 
-วัด,ครอบครัว
,ชุมชน 
-สวนสัตว์,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

96. บ้านหนองชาด 23 23 100 -หนังสือเล่มเล็ก,ค่ายการอ่าน,เรียงความ,โต้วาท ี
-จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทีด่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของครูและนักเรยีน 
-จัดหาสื่อมลัตมิีเดยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน  8  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-ตรวจสอบคณุภาพหนังสือ/สื่อการเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
-จัดหาสื่อการเรยีนประเภทหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์                (E-book)  และสื่อ
มัลตมิีเดยี 
-ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ตกแต่งห้องสมุดใหม้ี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรยีนรู ้

-ศูนย์ฯคอม
,ห้องสมุด 

-สวนสัตว์
,แหล่งข้อมูล 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-ปรับปรุงซ่อมแซมหนังสือท่ีช ารุดหรือไดร้ับ
ความเสยีหายอย่างสม่ าเสมอ 
-เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-ค่ายการอ่าน,หนังสือเล่มเล็ก,เรียงความ,โต้วาท ี

97. บ้านจานโนนสูง 112 112 100 -เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง,หนังสือเล่ม
เล็ก 
-หนังสือเล่มเล็ก,ค่ายการอ่าน,เรียงความ,โต้วาท ี

-ศูนย์ฯคอม
,ห้องสมุด 

-ครอบครัว,ชุมชน 

98. บ้านหนองมะเม้า 38 38 100 -เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-กิจกรรมคดัลายมือสวย 
-กิจกรรมแข่งขันการเขยีน 

-มุมหนังสือ ครอบครัว,ชุมชน 

99. บ้านโคกข่า 61 55 90.16 -หนังสือนิทาน  ดูคลิปจากสื่อต่างๆ เช่น 
youtube 

-มุมหนังสือ ครอบครัว,ชุมชน 

100. บ้านหนองแวง 35 28 80 -เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-กิจกรรมคดัลายมือสวย 
-กิจกรรมแข่งขันการเขยีน 

-มุมหนังสือ ครอบครัว,ชุมชน 

101. บ้านโนนศรสีวัสดิ์โนนสวรรค ์ 82 75 91.46 -เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-กิจกรรมคดัลายมือสวย 
-กิจกรรมแข่งขันการเขยีน 

-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 

-ห้องสมุดชุมชน 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

102. บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 45 39 93.68 -เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง -มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 

-วัด 
-ศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชน 

103. บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 129 116 89.92 -เล่านิทาน 
-โครงการส่งเสรมิทักษะการแสวงหาความรู้และ
พัฒนาตนเองของผู้เรียน 

-ห้องสมุดโรงเรียน -วัด 

104. บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 163 117 73.50 -แนะน าหนังสือใหม่ จัดมุมหนังสือในห้องเรียน
เล่านิทาน 
-แนะน าหนังสือใหม่ บันทึกการอ่าน 
-จัดเก็บหนังสือตามหมวดหมู่หนังสือระบบดิวอี้ 
-มุมแนะน าหนังสือ วารสารใหม ่
-มุมของเล่นส าหรับเด็กเล็ก 
-รักษาความสะอาดของห้องสมุด 
-เชิญชวน แนะน าห้องสมุดให้เป็นที่รู้จักของ
นักเรียน 
-มีทะเบียนหนังสือ 
-มีทะเบียนยมื – ส่ง หนังสือ 

-ห้องสมุด -วัด 
-ศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชน 

105. บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ ์ 105 98 93.33 -กิจกรรมวาดภาพ/เล่านิทาน 
-เกมการศึกษา / ปริศนาค าทาย 
-เกมการศึกษา / ต้นไม้พดูได ้
-เกมการศึกษา/ด่านผ่านจอ(คาราโอเกะ) 
-จัดนิทรรศการ วันส าคญัต่างๆ และผลงานเด็ก

-มุมหนังสือ 
-ห้องคอมฯ/
ห้องสมุด 

-วัด 
-ศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชน 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

จากการประกวด เช่น คัดลายมือวาดภาพ
ระบายส ี
-แนะน าหนังสือใหม ่

106. บ้านหนองบุญช ู 28 19 67.85 -กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-กิจกรรมพี่สอนน้อง 
-กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
-กิจกรรมปริศนาค าทาย 
-กิจกรรมบรรยายตามภาพ 
-กิจกรรมคดัลายมือสวย 
-กิจกรรมแข่งขันการเขยีน 

ห้องคอมฯ/
ห้องสมุด 

-วัด 
-ศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชน 

107. บ้านหนองล่าม 78 60 76.92 -กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-กิจกรรมพี่สอนน้อง 
-กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
-กิจกรรมปริศนาค าทาย 

-มุมหนังสือ 
 

-วัด 
-ศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชน 

108. บ้านนาทอง 60 46 76.66 -กิจกรรมเกมท้ายค าศัพท์ภาษาไทยวันละ 1 ค า 
-กิจกรรมรักการอ่านบันทึกทุกสัปดาห ์
-การจัดบรรยากาศในห้องสมุดใหม้ีความสดช่ืน
และไม่น่าเบื่อเหมาะส าหรับที่จะเป็นการผ่อน
คลายจติได้ด้วยการสร้างบรรยากาศในห้องสมุด
เช่น คุณครูที่เป็นเจ้าหน้าท่ีห้องสมดุมีการน าสื่อ
ใหม่ๆและสาระน่ารู้และสื่อแปลกใหม่ และท า
สื่อเป็นต้นไม้น าค าหรือศัพท์หรือข่าวสารใหม่ๆ

-ห้องสมุดโรงเรียน -ห้องสมุดชุมชน 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

มาเพื่อเพื่อให้นักเรียนอยากท่ีจะสบืค้นศึกษา
การอ่านมากกว่าการที่จะโทรศัพท์ 

109. บ้านหนองเดิ่น 29 21 72.41 -กิจกรรมพี่สอนน้อง 
-กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 

 

-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 

-ครอบครัว 
-ชุมชน 
-สวนสัตว ์
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

110. บ้านกุดรัง 99 79 79.79 -กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-กิจกรรมพี่สอนน้อง 
-กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
-กิจกรรมปริศนาค าทาย 
-กิจกรรมบรรยายตามภาพ 
-กิจกรรมคดัลายมือสวย 
-กิจกรรมแข่งขันการเขยีน 

-มุมหนังสือ 
-ศูนย์ฯคอม
,ห้องสมุด 

-ครอบครัว,ชุมชน 
-สวนสัตว์,ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

111. บ้านหนองแสง 276 250 90.57 -กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-กิจกรรมพี่สอนน้อง 
-กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
-กิจกรรมปริศนาค าทาย 
-กิจกรรมบรรยายตามภาพ 
-กิจกรรมคดัลายมือสวย 
-กิจกรรมแข่งขันการเขยีน 

-ห้องสมุด 
-ศูนย์ฯคอม, 

-ชุมชน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-พิพิธภัณฑ ์

112. บ้านกุดเม็ก 106 89 83.96 -กิจกรรมภาษาไทยวันละค า -มุมหนังสือใน -ครอบครัว,ชุมชน 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-กิจกรรมพี่สอนน้อง 
-กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
-กิจกรรมปริศนาค าทาย 

ห้องเรียน -สวนสัตว์,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

113. บ้านส าโรงหัวนาโนนจันทรห์อม 168 168 100 -หนังสือเล่มเล็ก,ค่ายการอ่าน,เรียงความ,โต้วาท ี
-จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทีด่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของครูและนักเรยีน 
-จัดหาสื่อมลัตมิีเดยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน  8  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-ตรวจสอบคณุภาพหนังสือ/สื่อการเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
-จัดหาสื่อการเรยีนประเภทหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์                 (E-book)  และสื่อ
มัลตมิีเดยี 
-ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ตกแต่งห้องสมุดใหม้ี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรยีนรู ้
-ปรับปรุงซ่อมแซมหนังสือท่ีช ารุดหรือไดร้ับ
ความเสยีหายอย่างสม่ าเสมอ 

-ศูนย์ฯคอม
,ห้องสมุด 

-สวนสัตว์
,แหล่งข้อมูล 

114. บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 69 69 100 -กิจกรรมเล่านิทานประกอบสื่อ 
-กิจกรรมการอ่านค า ประโยคสั่นๆ 
-กิจกรรมการอ่านค า ประโยค บทความ 
-กิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง การอ่านนิทาน 
วรรณคด ี

-ห้องเรียน 
ห้องสมุด 

-ห้องสมุด อบต.
ห้วยเตย 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในห้องสมุด 
-จัดมุมหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย 
-จัดระเบียบช้ันวางหนังสือ หมวดหมู่  
-ปรับปรุงสารสนเทศในการค้นควา้สืบค้น
หนังสือ 
-จัดโต๊ะส าหรับนั่งอ่านหนังสือ 
-มีระบบยมื คืน หนังสือในห้องสมดุ 
-จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร ทุกวันทุกสัปดาห ์
-ปรับปรุงบรรยากาศเอื้อต่อการเขา้ใช้บริการ
ห้องสมุด 

115. บ้านหัวช้าง 96 80 83.33 -กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-กิจกรรมพี่สอนน้อง 
-กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
-กิจกรรมปริศนาค าทาย 
-กิจกรรมบรรยายตามภาพ 
-กิจกรรมคดัลายมือสวย 
-กิจกรรมแข่งขันการเขยีน 

-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 

-ชุมชน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-พิพิธภัณฑ ์

116. บ้านหนองคลองหัวขัว 120 98 81.66 -กิจกรรมพี่สอนน้อง 
-กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
-กิจกรรมปริศนาค าทาย 

-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 

-ครอบครัว,ชุมชน 
-สวนสัตว์,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

117. บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 164 130 79.26 กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-กิจกรรมพี่สอนน้อง 

-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 

-ครอบครัว,ชุมชน 
-สวนสัตว์,ภูมิ
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
-กิจกรรมปริศนาค าทาย 

ปัญญาท้องถิ่น 

118. บ้านศรีอรณุ 32 32 100 -หนังสือเล่มเล็ก,ค่ายการอ่าน,เรียงความ,โต้วาท ี
-เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
กิจกรรมห้องสมุด 
-กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-กิจกรรมพี่สอนน้อง 
-กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
-กิจกรรมปริศนาค าทาย 
-กิจกรรมบรรยายตามภาพ 
-กิจกรรมคดัลายมือสวย 
-กิจกรรมแข่งขันการเขยีน 
วิธีด าเนินการการส่งเสรมิในการพฒันาห้องสมุด
และประเมินความสามารถ ด้านการอ่าน เขียน 
ส าหรับเด็กท่ีมีปญัหาดา้นการเรียนรู้กัดกิจกรรม
ดังรายงานข้างต้นให้เด็กมีการเรียนรู้ไดร้ับ
ประสบการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การ
เขียน การเล่านิทาน กิจกรรมพี่สอนน้องหรือน า
เด็กไปทัศนศึกษา นอกสถานท่ีเด็กได้รับ
ประสบการณ์จริง สามารถน ามาเล้าให้ฟังได้เด็ก
มีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย 

-ห้องสมุด,มมุ
หนังสือ 

ครอบครัว,ชุมชน 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

119. บ้านบ่อแกบ่อทอง 72 32 44.4 -หนังสือเล่มเล็ก,ค่ายการอ่าน,เรียงความ,โต้วาท ี
-เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง,หนังสือเล่ม
เล็ก 
-ค่ายการอ่าน,หนังสือเล่มเล็ก,เรียงความ,โต้วาท ี
-จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทีด่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของครูและนักเรยีน 
-จัดหาสื่อมลัตมิีเดยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน  8  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-ตรวจสอบคณุภาพหนังสือ/สื่อการเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
-จัดหาสื่อการเรยีนประเภทหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์             (E-book)  และสื่อ
มัลตมิีเดยี 
-ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ตกแต่งห้องสมุดใหม้ี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรยีนรู ้
-ปรับปรุงซ่อมแซมหนังสือท่ีช ารุดหรือไดร้ับ
ความเสยีหายอย่างสม่ าเสมอ 
 

-ศูนย์ฯคอม
,ห้องสมุด 

-สวนสัตว์
,แหล่งข้อมูล 

120. บ้านห้วยแคนโนนสูง 182 182 100 -กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-กิจกรรมพี่สอนน้อง 

-ห้องสมุด,มมุ
หนังสือ 

-ครอบครัว,ชุมชน 
-สวนสัตว์,ภูมิ
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
-กิจกรรมปริศนาค าทาย 
-กิจกรรมบรรยายตามภาพ 
-กิจกรรมคดัลายมือสวย 
-กิจกรรมแข่งขันการเขยีน 

-ศูนย์ฯคอม
,ห้องสมุด 

ปัญญาท้องถิ่น 

121. บ้านหนองแวงสหคามวิทย ์ 178 157 80.51 -การเล่านิทาน 
-การเขียนเรียงความ 
-กิจกรรมเวทีคนเก่งให้เด็กได้แสดงออกโดยการ
เล่านิทานเวลาพักเที่ยง 
-จัดหาสื่อมลัตมิีเดยี 
-ศูนย์ซ่อมหนังสือ 

-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 

-วัด 
-สวนสัตว ์

122. บ้านโสกคลอง 119 54 50.46 -ห้องสมุด 
-ห้องเรียน 

-มุมหนังสือ 
-ศูนย์ฯคอม 

-วัด 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

123. บ้านหนองบอน 87 67 77.01 -หนังสือเล่มเล็ก,ค่ายการอ่าน,เรียงความ,โต้วาท ี
-เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา  
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-ค่ายการอ่าน,หนังสือเล่มเล็ก,เรียงความ,โต้วาท ี
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง,หนังสือเล่ม
เล็ก 

-ห้องสมุด 
-มุมหนังสือ 
-ศูนย์ฯคอม 

-ครอบครัว,ชุมชน 
-สวนสัตว์,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

124. บ้านจอมทอง 54 51 94.44 -เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา  
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 

-ศูนย์ฯคอม
,ห้องสมุด 

-ครอบครัว,ชุมชน 
-วัด,ครอบครัว
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง,หนังสือเล่ม
เล็ก 
-ค่ายการอ่าน,หนังสือเล่มเล็ก,เรียงความ,โต้วาท ี

-ห้องสมุด,มมุ
หนังสือ 

,ชุมชน 
-สวนสัตว์,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

125. บ้านโสกกาวดาวเรือง 107 54 50.46 -หนังสือเล่มเล็ก 
-การเล่านิทาน 
-การโต้วาท ี
-หุ่นมือ 
-พี่สอนน้อง 

-ห้องสมุด 
-มุมหนังสือ 

 

126. บ้านหนองแหน 178 165 92.69 -กิจกรรมพี่สอนน้อง 
-กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
-กิจกรรมปริศนาค าทาย 
-กิจกรรมบรรยายตามภาพ 
-กิจกรรมคดัลายมือสวย 
-กิจกรรมแข่งขันการเขยีน 

-มุมหนังสือ 
-ศูนย์ฯคอม 

ครอบครัว,ชุมชน 
-วัด,ครอบครัว
,ชุมชน 
-สวนสัตว์,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

127. บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 51 51 100 -เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง,หนังสือเล่ม
เล็ก 
-หนังสือเล่มเล็ก,ค่ายการอ่าน,เรียงความ,โต้วาท ี
กิจกรรมห้องสมุด 
-กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
-กิจกรรมพี่สอนน้อง 

-มุมหนังสือ 
-ศูนย์ฯคอม 

-สวนสัตว์,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-ชุมชน 
-วัด 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
-กิจกรรมปริศนาค าทาย 
-กิจกรรมบรรยายตามภาพ 
-กิจกรรมคดัลายมือสวย 
-กิจกรรมแข่งขันการเขยีน 
วิธีด าเนินการการส่งเสรมิในการพฒันาห้องสมุด
และประเมินความสามารถ ด้านการอ่าน เขียน 
ส าหรับเด็กท่ีมีปญัหาดา้นการเรียนรู้กัดกิจกรรม
ดังรายงานข้างต้นให้เด็กมีการเรียนรู้ไดร้ับ
ประสบการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การ
เขียน การเล่านิทาน กิจกรรมพี่สอนน้องหรือน า
เด็กไปทัศนศึกษา นอกสถานท่ีเด็กได้รับ
ประสบการณ์จริง สามารถน ามาเล้าให้ฟังได้เด็ก
มีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย 

128. บ้านนาโพธ์ิ 201 180 89.55 -กิจกรรมพี่สอนน้อง 
-กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
-กิจกรรมปริศนาค าทาย 
-กิจกรรมบรรยายตามภาพ 
-กิจกรรมคดัลายมือสวย 
-กิจกรรมแข่งขันการเขยีน 

-มุมหนังสือ 
-ศูนย์ฯคอม 

-สวนสัตว์,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-วัด 

129. บ้านหนองโดน 112 95 84.82 -เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง -มุมหนังสือ 
-ศูนย์ฯคอม 

-สวนสัตว์,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

130. บ้านโนนสมบรูณ ์ 106 85 80.18 -การแข่งขันทักษะวันส าคัญ 
-บันทึกการอ่าน 
-การจัดป้ายนเิทศ 

-มุมหนังสือ 
-ศูนย์ฯคอม 

-สวนสัตว์,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

131. บ้านหัวนาค าโนนสมบัต ิ 90 90 100 -เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-หนังสือเล่มเล็ก,ค่ายการอ่าน,เรียงความ,โต้วาท ี
-เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา 
-ค่ายการอ่าน,หนังสือเล่มเล็ก,เรียงความ,โต้วาท ี
กิจกรรมห้องสมุด 
-จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทีด่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของครูและนักเรยีน 
-จัดหาสื่อมลัตมิีเดยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน  8  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-ตรวจสอบคณุภาพหนังสือ/สื่อการเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
-จัดหาสื่อการเรยีนประเภทหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  และสื่อมัลตมิีเดยี 
-ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ตกแต่งห้องสมุดใหม้ี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรยีนรู ้
-ปรับปรุงซ่อมแซมหนังสือท่ีช ารุดหรือไดร้ับ
ความเสยีหายอย่างสม่ าเสมอ 

-ห้องสมุด,มมุ
หนังสือ 
-ศูนย์ฯ 
-คอมฯ 
-ห้องสมุด 

-ครอบครัว,ชุมชน 
-สวนสัตว์,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

132. บ้านโนนสะอาด 64 64 100 -เล่านิทาน,พ่ีสอนน้องอ่าน,หุ่นมือสื่อภาษา 
-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง 

-ห้องสมุด 
-มุมหนังสือ 

-ครอบครัว,ชุมชน 
-สวนสัตว์,ภูมิ



 141  

 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-เล่านิทาน,เรียงความ,พีส่อนน้อง,หนังสือเล่ม
เล็ก 
-ค่ายการอ่าน,หนังสือเล่มเล็ก,เรียงความ,โต้วาท ี
กิจกรรมห้องสมุด 
-จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทีด่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของครูและนักเรยีน 
-จัดหาสื่อมลัตมิีเดยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน  8  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-ตรวจสอบคณุภาพหนังสือ/สื่อการเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
-จัดหาสื่อการเรยีนประเภทหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  และสื่อมัลตมิีเดยี 
-ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ตกแต่งห้องสมุดใหม้ี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรยีนรู ้
-ปรับปรุงซ่อมแซมหนังสือท่ีช ารุดหรือไดร้ับ
ความเสยีหายอย่างสม่ าเสมอ 
 

ปัญญาท้องถิ่น 

133. อนุบาลช่ืนชม 213 213 100 -การเล่านิทาน 
-การแข่งขันทักษะวันส าคัญ 
-บันทึกการอ่าน 
-การจัดป้านนิเทศ 
-กิจกรรมสัปดาหห์้องสมุด 

-มุมหนังสือ 
-ห้องสมุด 

-ห้องสมุดประชาชน 
-พิพิธภัณฑ ์
-สวนสัตว ์
-วัด 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-การส่งเสริมการอ่านหน้าเสาธง 
-กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 

134. ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 252 230 91.26 -การแข่งขันทักษะวันส าคัญ 
-บันทึกการอ่าน 
-การจัดป้านนิเทศ 
-กิจกรรมสัปดาหห์้องสมุด 
-การส่งเสริมการอ่านหน้าเสาธง 

-มุมหนังสือ 
-ห้องสมุด 

-ห้องสมุดประชาชน 
-พิพิธภัณฑ ์
-สวนสัตว ์
-วัด 
 

135. บ้านโนนทัน 58 25 43.10 -เล่านิทาน,เรียงความ 
-เล่านิทาน,บัตรค า 

-ห้องเรียน ศาลาประชาคม
,ศูนย์เรียนรู้
การเกษตร 

136. ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 48 23 47.91 -เล่านิทาน, หุ่นมือสื่อภาษา -ห้องสมุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
137. บ้านโคกกลางน้ าจั้นจอมศร ี 88 66 75 -ภาษาไทยวันละค า 

-อ่านหนังสือเป็นกลุ่มแบบพ่ีดูแลนอ้ง 
-ปรับปรุงห้องสมดุ,ติดปา้ยนิเทศภายใน
ห้องสมุด, ขอรับบริจาคหนังสือเกา่เพื่อน้อง                                           
 

-ห้องสมุด -ครอบครัว,ชุมชน 
-สวนสัตว์,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

138. บ้านหนองนาไร่เดียว 197 85 43.14 -เรียงความ,พีส่อนน้อง 
-เรียงความ,หนังสือเลม่เล็ก 

-ห้องสมุด,มมุ
หนังสือ 

-ครอบครัว 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

139. กระบากวิทยาคาร 212 195 91.98 -บันทึกการอ่าน 
-การจัดป้านนิเทศ 
-กิจกรรมสัปดาหห์้องสมุด 

-ห้องสมุด 
-ห้องคอมพิวเตอร ์

-ครอบครัว,ชุมชน 
-สวนสัตว์,ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-การส่งเสริมการอ่านหน้าเสาธง 
140. บ้านผักแว่น 50 30 60 -การแข่งขันทักษะวันส าคัญ 

-บันทึกการอ่าน 
-การจัดป้ายนเิทศ 

-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 
 

-พิพิธภัณฑ ์
-สวนสัตว ์
-วัด 

141. บ้านส้มกบ 92 78 84.78 -บันทึกการอ่าน 
-ตอบปัญหา 
-พีชวนน้องอ่าน 

-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 
 

-พิพิธภัณฑ ์
-สวนสัตว ์
-วัด 

142. บ้านผือ 83 73 90.12 -การเล่านิทาน 
-บันทึกการอ่าน 
-ตอบปัญหา 
-พีชวนน้องอ่าน 
-ศึกษาแหล่งเรียนรู ้

-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 
-ห้องสมุด 
-ห้องคอมพิวเตอร-์
พิพิธภัณฑ ์

-วัดโพธิ์ศร ี

143. บ้านหนองกุง 152 127 83.55 -มหัศจรรย์การอ่าน 
-จัดบรรยากาศห้องสมุดน่าอยู ่

-ห้องสมุด -พิพิธภัณฑ ์
-สวนสัตว ์
-วัด 

144. บ้านกุดจอก 25 25 100 -เล่านิทาน 
-พี่สอนน้อง 

-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 

-พิพิธภัณฑ ์
-สวนสัตว ์
-วัด 

145. จินดาอารมณ ์ 34 30 100 -บันทึกการอ่าน 
-การจัดป้านนิเทศ 
-กิจกรรมอ่าน ถาม ตอบ ในห้องสมุด 

-มุมหนังสือใน
ห้องเรียน 

-พิพิธภัณฑ ์
-สวนสัตว ์
-วัด 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้เรียนที่อ่ำนหนังสือ 
(ไม่รวมหนังสือเรียน) 
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ 

สพฐ. ก ำหนด1 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน 
ใฝ่หำควำมรู้  

ใช้กำรอ่ำนเพ่ือกำรแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองและสังคม2 

แหล่งกำรเรียนรู้3 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ภำยในโรงเรียน ภำยนอกโรงเรียน 

-การส่งเสริมการอ่านหน้าเสาธง 
การพัฒนาห้องสมุด 
-จัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านในห้องสมุด 
-จัดสภาพแวดล้อมใหส้ะอาดเป็นระเบียน เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้นักเรยีนเข้าใช้บรกิารห้องสมดุ 
-จัดมุมที่แตกต่างในห้องสมุด เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
 

รวมทั้งสิ้น 18,464 15,364 83.21    
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ภำคผนวก ง 
เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน  

ตามนโยบาย “เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ส ำหรับนักเรียน 
 

แบบประเมินกำรอ่ำน 

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  ครั้งที่ 1  ปีกำรศึกษำ  2561 
 

ค ำอ่ำน 

1. บันได 7. สุขใจ 

2. คิดบวก 8. เชี่ยวชำญ 
3. แกงเผ็ด 9. กบฏ 

4. เปิดเผย 10. มรกต 

5. นมข้น 11. สุขภำพ 
 
 

ส ำหรบัผู้ประเมิน 
 

แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  ครั้งที่ 1  ปีกำรศึกษำ  2561 
 

1. อ่ำนค ำ (คะแนนเต็ม  10 คะแนน  ข้อละ 1 คะแนน) 
1. บัน - ได 7. สุก - ใจ  

* เกณฑ์การประเมิน 
1. อ่านได้ทันที 
2. อ่านได้แต่ต้องสะกดค า 
3. อ่านได้แต่ช้ามาก 
4. อ่านไม่ได้ 

2. คิด - บวก 8. เชี่ยว - ชำน 
3. แกง - เผ็ด 9. กะ - บด 

4. เปิด - เผย 10. มอ – ระ – กด 

5. นม - ข้น 11. สุก – ขะ – พำบ 
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2. เขียนค ำ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ค ำที่ให้เขียน  

* เกณฑ์การประเมิน 
1. เขียนได้ทันที 
2. เขียนได้แต่ช้า 
3. เขียนได้แตช่้ามากและบางค าเขียนผิด 
4. เขียนไม่ได้ 

1. ชักชวน 

2. วงกลม 

3. หมู่บ้าน 

4. รูปทรง 

5. ปรากฏ 
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ภำคผนวก จ 
 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม   เขต 3  ด้านการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  ปี 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน   x  S.D. 
ระดับ 
การ

ปฏิบัติ 
อันดับที่ 

1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 4.60 0.63 มาก 2 
2 การส่งเสริมสนับสนุนสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน 4.55 0.61 มาก 3 
3 เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย 4.27 0.64 มาก 4 
4 การออกนิเทศ ก ากับติดตาม 4.80 0.68 มาก 1 
5 การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานของโรงเรียน 3.97 0.74 มาก 5 

รวมค่ำเฉลี่ย 4.44 0.66 มาก  

N = 197 
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ภำคผนวก  ฉ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  ปี 2561 
 

ค ำชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด 

5  =  มากที่สุด  4  =  มาก 3  =  ปานกลาง   2  =  น้อย    1  =  น้อยที่สุด 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐำน (ต ำแหน่ง) 
  ผู้บริหาร     ครูบรรณารักษ์/ผู้รับผิดชอบห้องสมุด  
  ศึกษานิเทศก์    
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การประชาสัมพันธ์โครงการ      
2. การส่งเสริมสนับสนุนสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน      
3. เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย      
4. การออกนิเทศ ก ากับติดตาม      
5. การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานของโรงเรียน      
      

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ..................... 
.............................................................................................................................. .................... 

 
ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ 

 
 
 


