
 
มาตรการเร่งรัดพัฒนาการอ่านการเขียน 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ อ่านออกเขียนได้ 
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓- ๖ มีความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์และ

เขียนแสดงความคิดเห็นได้ 
๔. นักเรียนชั้น ม.๑ - ๓ มีความสามารถพร้อมรับการประเมินในระดับนานาชาติ (PISA) 
๕. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นการอ่านเพ่ือความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ รวมท้ัง

การเขียนแสดงความคิดเห็น 
๖. ครูมีความรู้ความเข้าใจการประเมินเพ่ือพัฒนา (Formative Assessment) และน าผลการประเมิน

ไปใช้ในการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 
๗. สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



แนวทางการด าเนินงานพัฒนาการอ่านการเขียน 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 
๑. ส ำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียน (ข้อมูลจำกระบบ e-MES) แล้วจัดท ำเป็นสำรสนเทศ

ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
๒. จัดท ำ / จัดหำสื่อส่งเสริมกำรอ่ำน แบบฝึกส ำหรับกำรสอนซ่อมเสริมแล้ว จัดส่งให้สถำนศึกษำ 
๓. ก ำหนดมำตรกำร/แนวกำรปฏิบัติในกำรส่งเสริมให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร 
๔. นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรและแนวปฏิบัติของสถำนศึกษำพร้อมสรุปผลกำรนิเทศ 
๕. จัดอบรมปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำครู 
๖. จัดกิจกรรมประกวด ได้แก่ 
    ๖.๑ ประกวดแข่งขันทักษะภำษำไทยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำเข้ำแข่งขันในระดับประเทศ 
    ๖.๒ ประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และให้จัดแสดงผลงำน  
๗. ประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการด าเนินงานพัฒนาการอ่านการเขียน 
ระดับโรงเรียน 

 
๑. โรงเรียนประกำศนโยบำยขับเคลื่อนกำรศึกษำที่เน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ภำษำไทย ตำมนโยบำย “เดินหน้ำและพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้” แก่คณะครู  กรรมกำรสถำนศึกษำ และ
ผู้ปกครองตลอดทั้งผู้เก่ียวข้อง 

๒. โรงเรียนพิจำรณำครูที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ใจดี รักเด็กเสียสละ ทุ่มเท ขยันสอน ไม่ทิ้งห้องเรียนให้
สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ และจัดหำครูพิเศษสอนกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหำด้ำนกำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ 
(ถ้ำมี) 

๓. โรงเรียนด ำเนินกำรคัดกรองนักเรียน  โดยใช้เครื่องมือจำกส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือ
จัดกลุ่มนักเรียนที่อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้  อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง และรำยงำนผ่ำนทำงระบบกำรติดตำมทำง   
อิเลกทรอนิกส์ (e-MES)  

- ภำคเรียนที่ ๑ คัดกรองและรำยงำนผล ภำยในวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 
- ภำคเรียนที่ ๒ คัดกรองและรำยงำนผลภำยในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๓          
๔. คุณครูประจ ำชั้นจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนรำยบุคคล ว่ำนักเรียนแต่ละคนมีจุดอ่อน จุดแข็งใน

เรื่องกำรอ่ำน กำรเขียน อย่ำงไร 
๕. คุณครูประจ ำชั้นวิเครำะห์หำสำเหตุของกำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง 

ได้แก่ ยังไม่รู้จักพยัญชนะ สระประสม และ/หรือ วรรณยุกต์บำงรูป ผันวรรณยุกต์ไม่ได้  ยังสะกดค ำไม่ได้  อ่ำนค ำ
ที่ประสมในแม่ ก กำ ไม่ได้ ค ำที่มีตัวสะกดตรงตำมมำตรำตัวสะกด ค ำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตำมมำตรำ ค ำที่มีสระลด
รูป ค ำควบกล้ ำ  ค ำที่มีอักษรน ำ ค ำที่มีตัวกำรันต์ เป็นต้น กลุ่มที่อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง และกลุ่มสื่อสำรไม่ได้ 

๖. โรงเรียนมอบหมำยให้ครูประจ ำชั้น/ครูที่เก่ียวข้องร่วมกันหำแนวทำงในกำรพัฒนำนักเรียน โดยจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย รวมทั้งจัดท ำ จัดหำสื่อ นวัตกรรม เทคนิควิธีกำรที่เหมำะสม ได้แก่ 
กิจกรรมภำษำพำเพลิน  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมฝึกหัดอ่ำนและเขียน แบบฝึกพัฒนำกำรอ่ำนจับใจควำม 
เป็นต้น  

๗. คุณครูด ำเนินกำรสอนโดยใช้กิจกรรม และสื่อกำรสอนที่หลำกหลำย  เช่น แบบฝึก เกม เพลง เป็นต้น      
๘. ผู้บริหำรโรงเรียน นิเทศและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมยกย่องชมเชย 

เสริมแรง  ให้ก ำลังใจ  เผยแพร่ผลงำนและควำมดีของครูผู้สอนที่สำมำรถแก้ไขปัญหำของนักเรียนจนเกิดคุณภำพ               
เชิงประจักษ์     
          ๙. ประชุมโดยใช้กระบวนกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่อคณะครู  ผู้ปกครอง ทุกเดือน 

๑๐. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่อผู้ปกครองและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก  ตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
 



 
แนวทางการด าเนินงานระดับห้องเรียน(ครู ผู้สอน) 

 
       ๑. ศึกษำปัญหำและสำเหตุของปัญหำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียนของนักเรียนเป็นรำยบุคคล แล้วจัดท ำเป็น
ข้อมูลสำรสนเทศ แสดงจ ำนวนนักเรียนที่อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ 

       ๒. จัดท ำแผนพัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียนเพ่ือพัฒนำนักเรียนเป็นรำยบุคคลตำมสภำพปัญหำ  
       ๓. จัดบรรยำกำศห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน  ส่งเสริมกำรอ่ำนกำรเขียน เช่น จัด
ป้ำยนิเทศส่งเสริมกำรอ่ำน  มุมหนังสือ  เป็นต้น 
       ๔. สร้ำงนวัตกรรม/จัดหำ/จัดท ำสื่อ แบบฝึก แล้วน ำมำใช้พัฒนำกำรอ่ำน กำรเขียน  
       ๕. มีกำรเตรียมกำรสอน ดังนี้ 
           ๕.๑ ศึกษำหลักสูตร โครงสร้ำง มำตรฐำน ตัวชี้วัด 
           ๕.๒ จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และบันทึกผลทุกวัน 
           ๕.๓ เตรียมสื่อกำรเรียนกำรสอน 
        ๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนที่หลำกหลำย สอนซ่อมเด็กอ่อน  สอนเสริมเด็กเก่ง กระตุ้นเด็กปำนกลำง 
และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำให้นักเรียนสำมำรถอ่ำนออก เขียนได้  อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง และสำมำรถสื่อสำรได้
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องโดยใช้กิจกรรมที่หลำกหลำย  เช่น  
          ๖.๑ อ่ำนค ำใหม่-ค ำยำกพร้อมควำมหมำยทุกวัน (จ ำนวนค ำตำมดุลยพินิจของครูผู้สอน)  
     ๖.๒ เขียนตำมค ำบอกค ำใหม่-ค ำยำก  
     ๖.๓ คัดลำยมือ 
     ๖.๔ ฝึกเขียนเรื่องจำกภำพ 
     ๖.๕ ฝึกกำรอ่ำนจับใจควำม 
     ๖.๖ ฝึกกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ 
                          ฯลฯ 
        ๗. ให้นักเรียนฝึกฝนกำรอ่ำน กำรเขียน เป็นกำรบ้ำน เช่น อ่ำนนิทำนแล้วต้ังค ำถำมจำกเนื้อเรื่อง ฯลฯ 
        ๘. สังเกต  ตรวจสอบ ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเป็นระยะ   
        ๙.  บันทึก สรุปรำยงำนผลต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกเดือนอย่ำงต่อเนื่อง  
 


