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การน าเสนอผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

๑) ชื่อผลงานนวัตกรรม  รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน 
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 

๒)  การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (กรุณาระบุ  ลงใน  ที่ตรงกับผลงาน ) 
 เป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา 
 เป็นผลงานที่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา ปี......เรือ่ง.......แต่ไม่ได้รับรางวัลของคุรุสภา 
 เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลของคุรุสภาและมีการน ามาพัฒนาเพิ่มเติม หรือต่อยอดนวัตกรรม 

๓)  ประเภทผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (กรุณาระบุ  ลงใน  ที่ตรงกับผลงาน  
      เลือกได้เพียง ๑ ด้านเท่านั้น) 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ (A)   จิตวิทยา (E)   
 เทคโนโลยีการศึกษา (B)   หลักสูตร (F) 
 ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (C)   แหล่งเรียนรู้ (G) 
 การบริหารและจัดการสถานศึกษา (D)  การวัดและประเมินผล (H) 

๔)  ผู้เสนองานนวัตกรรม 
  ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา  นายพยนต์  สืบรอด  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตาก  หมายเลขโทรศัพท์   ๐๖-๔๓๕๖-๖๓๓๓ 
๕)  คณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม  

 นางปิยนันท์    ใจแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตาก  (ผู้ประสานงาน) 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๕๓๒-๙๙๗๘ 

 นางบังอร  ประเสริฐผล  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๔๗๕-๕๗๓๘ 

 นางสมพิศ  ครบุรี  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๗๐๘-๐๔๖๓ 

 นางสายทอง เวียงศิริ  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๔๓๘-๖๕๕๖  

 นายธนพันธ์  จันสายทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๘๗๔๗-๒๔๐๓      

 นางวาสนา  บัวงาม  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๙๓๗๒-๓๒๔๐   

 นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๔๕๔-๖๓๑๙ 

 นางพรพรรณ  วงษ์สงวน  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๙๒๗๐-๖๓๙๔ 

 นางสาวกาญจนา  เครือกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๘๘๘-๖๒๘๕ 

 นางสาวอรอุมา  สุภามงคล ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๔๓๗๙-๕๔๓๘ 
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 นางสาวบุญทิน  บุญมา  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๙๖๒-๕๒๒๔ 

 นางรัชนีกร  เครืออยู่  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘-๘๑๕๙-๒๘๕๙   

 นางสุมัชญา  จะวรรณะ  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๗๐๓-๓๘๖๓ 

 นายโชคชัย  สุขหัส  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๖๒๐๖-๐๗๒๒ 

 นางสาวนิภา  เกตุสระ  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๕๐๕๒-๘๙๔๖ 

๖)   ศึกษานิเทศก์ผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรม 
 นางสมใจ  เอ้ือรุ่งเรือง   ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
      เบอร์โทรศัพท์  ๐๘-๙๔๓๗-๑๕๒๔ 
๗)  ข้อมูลสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนอนุบาลตาก เลขที่ ๙๙/๘  หมู่ที่ ๙ ถนน - 
ต าบล   น้ ารึม  อ าเภอ  เมือง  จังหวัด     ตาก 
รหัสไปรษณีย์ ๖๓๐๐๐  โทรศัพท์    ๐๕๕ – ๕๑๓๖๐๐ โทรสาร  ๐๕๕ - ๕๑๓๖๑๐ 
Web site : www.anubantak.ac.th       E – mail : anubantak@hotmail.com 
สังกัด   ๑. สพป. ตาก เขต ๑ จังหวัดตาก     ๒. สพม. เขต ……….    จังหวัด………… 
  ๓. สอศ.   ๔. สช.       ๕. กทม.       ๖. อปท. ........    
  ๗. ตชด.      ๘. การศึกษาพิเศษ   ๙. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............

 

http://www.anubantak.ac.th/
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๑. บทสรุปนวัตกรรม 
 นวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการ
เรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนอนุบาลตาก ประกอบด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ดังนี้  
๑) ชุดกิจกรรมเรียนรู้ค าจ าให้แม่น ๒) ชุดกิจกรรมเรียนรู้มาตราตัวสะกดไทยใช้คล่อง ๓) ชุดกิจกรรมเรียนรู้
สังเกตและจดจ าเรียนรู้ค าภาษาไทย ๔) ชุดกิจกรรมเรียนรู้คิด อ่าน เขียน เรียนเรื่องสนุก ๕) ชุดกิจกรรมเรียนรู้ 
อ่านคิดพิชิตความรู้สู่สร้างสรรค์ ๖) ชุดกิจกรรมเรียนรู้ Four Skills’ Learning 
  ผลการใช้นวัตกรรมพบว่า นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และเขียนทุกคน 
ทุกระดับชั้น และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ และเขียน แก้ปัญหาได้ ครูผู้สอนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
การเรียนรู้  มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้บรรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนาน  
๒. ความเป็นมาของนวัตกรรม   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ได้ก าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการ
เรียนรู้  เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด 
สภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในมาตรา ๖  
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนอนุบาลตาก ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน  
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ คุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ รวมทั้งจุดเน้น
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน จากผลการวิเคราะห์การอ่าน เขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ผลการวิเคราะห์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ผลการประเมินทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน NT และผลการวิเคราะห์การใช้ข้อสอบกลาง ปรากฏว่านักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒–๖  มีผลการเขียนในระดับดีเยี่ยมลดลง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ โดยให้แต่ละระดับชั้นก าหนด
กิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นการ
พัฒนา  ทักษะกระบวนการสอนของครูผู้สอน ซึ่งครูต้องคิดพัฒนากระบวนการสอนนักเรียนให้สามารถอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ ทั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูสู่ครูมืออาชีพอีกวิธีหนึ่ง 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้  
ได้เพ่ิมเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างเสริม ทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรม 
นอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน แบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ ส ารวจ สืบค้น 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ น าเสนอแลกเปลี่ยน และสรุปข้อมูลจากการศึกษาโดยใช้ชุมชน ท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสภาพจริงของชีวิตหลากหลายมิติ ได้สัมผัสกับ
สภาพแวดล้อมและได้รับประสบการณ์ตรง โดยการเรียนรู้กับผู้คนที่แตกต่างกันหลายช่วงวัย มีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดประสบการณ์หลากหลายมิติ นอกจากนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะความสามารถพ้ืนฐานต่างๆ เช่น 
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การวางแผน แบ่งหน้าที่กันท างาน สังเกต ส ารวจค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล แก้ปัญหา ปรับปรุง น าเสนอ แลกเปลี่ยน สรุปความรู้ เกิดทักษะทาง
สังคม การเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนและทักษะชีวิต 
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๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์และเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑-๖ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
 ๓.๒  เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และ
เขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
๔. กระบวนการพัฒนาผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 

๔.๑ สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นปัญหาส าคัญในการจัดการเรียนรู้ของการศึกษาไทยมา 

โดยตลอดและเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ ถ้าได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง การพัฒนาความสามารถ 
ในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เพ่ือให้บรรลุตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  คือ การมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้   
ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียน และรักการค้นคว้า มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีคิด 
วิธีการท างานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้
ของโรงเรียนอนุบาลตาก ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนให้
สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ 
รวมทั้งจุดเน้นและอัตลักษณ์ของโรงเรียน จากผลการวิเคราะห์การอ่าน เขียน ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  จากการวิเคราะหผ์ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ผลการประเมิน 
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน NT  และผลการวิเคราะห์การใช้ข้อสอบกลาง ปรากฏว่านักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒–๖  มีผลการเขียนในระดับดีเยี่ยมลดลง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดท ารูปแบบการพัฒนา
ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน  โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ โดยให้แต่ละระดับชั้นก าหนด
กิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
 คู่มือการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นการ
พัฒนา ทักษะกระบวนการสอนของครูผู้สอน ซึ่งครูต้องคิดพัฒนากระบวนการสอนนักเรียนให้สามารถอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ ทั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูสู่ครูมืออาชีพอีกวิธีหนึ่ง และผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง สร้างเสริม ทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นการจัดกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน แบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ ส ารวจ สืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ น าเสนอ
แลกเปลี่ยน และสรุปข้อมูลจากการศึกษาโดยใช้ชุมชน ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ ท าให้
ผู้เรียนได้เผชิญกับสภาพจริงของชีวิตหลากหลายมิติ ได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมและได้รับประสบการณ์ตรงกับ
การเรียนรู้กับผู้คนที่แตกต่างกันหลายช่วงวัย ทีม่ีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์หลากหลายมิติ  

๔.๒ การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาทักษะ การอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน  โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

การเรียนรู้ เชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างสภาพปัญหาความต้องการที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน นโยบายของ
รัฐบาลและส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพปัญหาของโรงเรียน หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องน าไปสู่คู่มือการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
การเรียนรู้ ดังนี้ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ๕ สมรรถนะ 
- ๘ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
- มีความสามารถในการสื่อสาร 
- มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- มีความสามารถในการคิด 
- มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
- มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน 
 
สภาพปัญหาของโรงเรียน/แนวคิดทฤษฎี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
     การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความ 
เจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคม 

 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน  
การคิดวิเคราะห์และเขียน 

- ชุดกิจกรรมเรียนรู้ค าจ าให้แม่น   
- ชุดกิจกรรมเรียนรู้มาตราตัวสะกด

ไทยใช้คล่อง   
- ชุดกิจกรรมเรียนรู้สังเกตและจดจ า

เรียนรู้ค าภาษาไทย   
- ชุดกิจกรรมเรียนรู้คิด อ่าน เขียน 

เรียนเรื่องสนุก   
- ชุดกิจกรรมเรียนรู้ อ่าน คิดพิชิต

ความรู้สู่สร้างสรรค์   
- ชุดกิจกรรมเรียนรู้ Four Skills’ 

Learning 

คู่มือพัฒนาทักษะการอ่านการคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
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๔.๓ ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าคู่มือพัฒนาทักษะ การอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ขั้นเตรียมการ 

จัดท าคู่มือพัฒนาทักษะ การอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน 
โดยใชก้ิจกรรมเป็นฐาน 

การ 

 ขั้นรายงานผล 

 ศึกษาหลักสูตร 
 เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

หลักการ 
 รูปแบบกิจกรรม 

 

 ขั้นด าเนินการ 

ประชุมเตรียมความพร้อม
ครูผู้สอน/แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 นิเทศ ติดตาม 
การจัดกิจกรรม 

 ประเมินรายงาน
โครงการ 

  จัดท า Workshop 
 น าเสนอวิธีการ        

จัดกิจกรรม 
 จัดท าคู่มือ 

 น าไปตรวจสอบ 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรม     
ตามคู่มือ 

       ประเมินผล 
 

จัดท ารายงานผลการใช้
และเผยแพร่คู่มือ 

 
ปรับปรุง 

 เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พิจารณาเห็นชอบ 
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วิธีการด าเนินงานจัดท า “คูมื่อพัฒนาทักษะ การอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
การเรียนรู้” 
 การด าเนินงานจัดท า “คู่มือพัฒนาทักษะ การอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรม 
เป็นฐานการเรียนรู้”  มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. ประชุมครูหัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือมอบนโยบายในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
 ๒. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา อุปสรรคในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และ
เขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท า “คู่มือพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน  
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้” 
 ๔. จัดท า Workshop ให้กับครูหัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนและคณะครูในสายชั้น 
เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรม 
เป็นฐานการเรียนรู้ 
 ๕. น าเสนอวิธีการด าเนินงานของแต่ละสายชั้น 
 ๖. จัดท าคู่มือการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 

๗. คณะครูที่เก่ียวข้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ แล้วน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพิจารณาเห็นชอบ 

๘. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือของแต่ละสายชั้น 
๙. ประเมินผลการใช้คู่มือ 
๑๐. จัดท ารายงานและเผยแพร่ “คู่มือการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน  

โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้” ต่อไป 
การขยายผลเพื่อพัฒนา 

๑. ประชุมครูหัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อมอบนโยบายและก าหนดกิจกรรม
พัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
    จัดประชุมครูหัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา มาตรฐาน
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละระดับชั้นให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมแต่ละฐานการเรียนรู้ และต้องให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นนั้นๆ หลังจากนั้นน ามาจัดท าคู่มือพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และ
เขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ทั้งนีม้ติที่ประชุมเห็นควรให้ควรให้จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๒. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา อุปสรรคในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
    จากการประชุม ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ O-NET ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน NT และสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในปัจจุบัน พบว่ามีนักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับ 
ดีเยี่ยมลดลง จึงประชุมวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สามารถแก้ไขปัญหาที่พบและสร้าง
คุณลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรม โดยต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่าน ได้คิดวิเคราะห์และ
เขียน เป็นรูปธรรม ชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ต่อไป 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าคู่มือพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน 
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
     กลุ่มบริหารวิชาการได้เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าพัฒนาทักษะ  
การอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้  ดังนี้ 

1) คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และอ านวยความสะดวกให้กับ 
ฝ่ายต่างๆ  ประกอบด้วย 
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    ๑.๑ นายก าจร  วงศ์จันทรวิรัช ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตาก            ประธาน 
    ๑.๒ นางสาวจตุรพร  มหาภาส รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
      และงานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
    ๑.๓ นางเสาวรส  วงศ์ทาฝัน้ รองผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย  กรรมการ 
     ๑.๔ นางปิยนันท์  ใจแก้ว  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                 และงานบริหารบุคลากร            กรรมการ/เลขานุการ 
    ๑.๕ นางสกุณา  กันคุ้ม  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒)  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมเรียนรู้ค าจ าให้แม่น  มีหน้าที่ ออกแบบกิจกรรม จัดท าคู่มือการจัด
กิจกรรมพร้อมเครื่องมือการวัดผลประเมินผล ด าเนินการจัดกิจกรรม และบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง  
ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นางสมพิศ  ครบุรี  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  ประธาน 
     ๒.๒ นางสุมาลี  สีอ่อน  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๒.๓ นางสาวนฤมล  น้ าเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๒.๔ นางสาวดาหวัน  สุยะวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๒.๕ นางอัมพร  ดิวรางกูร  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๒.๖ นางสาวบุญทิน  บุญมา ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๒.๗ นางอรทัย  ทองมั่ง  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๒.๘ นางทัศนีย์  ใจเถิน  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๒.๙ นางสาวกนกรัตน์  สิทธิวัง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๒.๑๐ นางสาวสุจิตรา  อินทราย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ  
           ๒.๑๑ นายสกนธ์  บัวทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก   กรรมการ/เลขานุการ 
 ๓)  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมเรียนรู้มาตราตัวสะกดไทยใช้คล่อง  มีหน้าที่ ออกแบบกิจกรรม จัดท า
คู่มือการจัดกิจกรรมพร้อมเครื่องมือการวัดผลประเมินผล ด าเนินการจัดกิจกรรม และบันทึกผลหลังการจัด
กิจกรรมทุกครั้ง  ประกอบด้วย 
  ๓.๑ นางสายทอง  เวียงศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  ประธาน  
  ๓.๒ นางชนม์ชนก  คุ้มครอง ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๓.๓ นางศิริรัตน์  เนื้อไม้  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๓.๔ นางปราณี  ศรีบัวจับ  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๓.๕ นางกัญญา  เพ็ชร์ชม  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๓.๖ นางภัทรา  สุภาโท ้  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๓.๗ นางสาวจิดาภา  โชตพิินิจ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๓.๘ นางสาวสุภาวดี  อินฟู ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๓.๙ Ms. Jhoana Jean Dela Davad ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๓.๑๐ นายจักรกฤษ์   สืบสาตร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
     ๓.๑๑ นางสาวประกายรุ้ง  อุดมเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ/เลขานุการ  
 ๔)  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมเรียนรู้สังเกตและจดจ าเรียนรู้ค าภาษาไทย  มีหน้าที่ ออกแบบ
กิจกรรม จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมพร้อมเครื่องมือการวัดผลประเมินผล ด าเนินการจัดกิจกรรม และบันทึกผล
หลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง  ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นายธนพันธ์  จันสายทอง ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  ประธาน 
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  ๔.๒ นางสาวประทุม  โม้พวง ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
   ๔.๓ นางกวีวรรณ  ทองด า ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๔.๔ นางสมใจ  ผัดตุ่น  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๔.๕ นางสาวบุญชอบ  พรมทับ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๔.๖ นางสุมัชญา  จะวรรณะ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๔.๗ นางสาวกนิษฐา  มหาวงค์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๔.๘ นายจักรกฤษ  ฟูค า  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๔.๙ นางสาวดลญา  เจ๊กสูงเนิน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๔.๑๐ Mr. Leovino Cruz Sulapco Jr.  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
     ๔.๑๑ นางสาวรัชนีกร  มีเกษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
     ๔.๑๒ นายธนัตถ์ วงค์นามตระกูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
                    ๔.๑๓ นางสาวเจริญ ชูเกียรติตกุล ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ/เลขานุการ 
 ๕)  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมเรียนรู้คิด อ่าน เขียน เรียนเรื่องสนุก  มีหน้าที่ ออกแบบกิจกรรม 
จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมพร้อมเครื่องมือการวัดผลประเมินผล ด าเนินการจัดกิจกรรม และบันทึกผลหลังการ
จัดกิจกรรมทุกครั้ง  ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นางวาสนา  บัวงาม  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  ประธาน 
  ๕.๒ นางรุ่งนภา  จินดาสุทธิ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
   ๕.๓ นางสาวอรอุมา สุภามงคล ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๕.๔ นางสาวนิภา  เกตุสระ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๕.๕ นายณรงค์ศักดิ์  สมหวัง ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๕.๖ นายโชคชัย  สุขหัส  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๕.๗ นางวลัยพร  โชติกสวสัดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๕.๘ นางสาวอรพรรณ สมุทร์ความ พนักงานราชการ(ครูพ่ีเลี้ยง) กรรมการ 
     ๕.๙ Mr. George Belly Millano Gordon.  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
           ๕.๑๐ นางพรพรรณ  วงษ์สงวน ครูโรงเรียนอนุบาลตาก   กรรมการ/เลขานุการ 
 ๖)  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน  
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมเรียนรู้ อ่าน คิดพิชิตความรู้สู่สร้างสรรค์  มีหน้าที่ ออกแบบ
กิจกรรม จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมพร้อมเครื่องมือการวัดผลประเมินผล ด าเนินการจัดกิจกรรม และบันทึกผล
หลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง  ประกอบด้วย    
 ๖.๑ นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  ประธาน 
 ๖.๒ นางวันทนีย์  ปรมาริยะ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๖.๓ นางศรีอ าพร  แสงแป้น ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๖.๔ นางนันทยา  อุ๊ดจิ๋ว  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๖.๕ นางสุภัทรา  ป้าดีเหนือ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๖.๖ นายต่อพงษ์   มาพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๖.๗ นายธนาเดช  โพคทรัพย์ ครโูรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
     ๖.๘ นางมะลิวัลย์   พรมหาญ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๖.๙ นางสาวชลนิสา แหลมทองไทย  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๖.๑๐ นายนที  ราศรี  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๖.๑๑ Ms. Aimee Marcelino Macavinta   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
     ๖.๑๒ นางสาววรินยุพา บญุมา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
           ๖.๑๓ นางสกุณา  กันคุ้ม        ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ/เลขานุการ 
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๗)  คณะกรรมการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมเรียนรู้ Four Skills’ Learning มีหน้าที่ ออกแบบกิจกรรม จัดท า
คู่มือการจัดกิจกรรมพร้อมเครื่องมือการวัดผลประเมินผล ด าเนินการจัดกิจกรรม และบันทึกผลหลังการจัด
กิจกรรมทุกครั้ง  ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นางบังอร  ประเสริฐผล ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  ประธาน 
  ๗.๒ นางสาวสมพิศ  ทิพยเกษร ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
   ๗.๓ นายพีระพงษ์  วรรณสุทธิ์     ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๗.๔ นายรักชาติ  บัวทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๗.๕ นางนิติมา  บุญมา  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๗.๖ นางพิมพ์ชนา  พิมพ์ธีรภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๗.๗ นางมยุรี  ศิริยานนท์   ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๗.๘ นางรัชนีกร  เครืออยู่          ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๗.๙ นายเทพ  ทองสุรวิโรจน์        ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
   ๗.๑๐ Mr. Jordan P. Dela Roca  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๗.๑๑ นางสาวกาญจนา  เครือกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก   กรรมการ/เลขานุการ 
 ๘)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามช่องทางต่างๆ และจัดเก็บรูปภาพตาม
ฐานการเรียนรู้ส่งให้ฝ่ายสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๘.๑ นางรัชนีกร  เครืออยู่  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  ประธาน 
  ๘.๒ นายธนพันธ์  จันสายทอง ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๘.๓ นายสกนธ์  บัวทอง  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก       กรรมการ/เลขานุการ 
 ๙)  ฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่ เบิกจ่ายเงินงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม จัดซื้อจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ประจ าฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
  ๙.๑ นางสาวบุญชอบ  พรมทับ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก   ประธาน 
  ๙.๒ นางสกุณา  กันคุ้ม    ครูโรงเรียนอนุบาลตาก   กรรมการ 
  ๙.๓ นางนิติมา  บุญมา  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก      กรรมการ/เลขานุการ 
 ๑๐)  ฝ่ายสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม มีหน้าที่ สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อม
จัดท าเป็นรูปเล่มส่งฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑ นางสกุณา  กันคุ้ม  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  ประธาน 
  ๑๐.๒ นางสายทอง  เวียงศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๑๐.๓ นางสาวประทุม  โมพ้วง ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๑๐.๔ นางสาวเจริญ  ชูเกียรติตกุล  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๑๐.๕ นางนิติมา  บุญมา  ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๑๐.๖ นางสาวนฤมล  น้ าเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  กรรมการ 
  ๑๐.๗ นางพรพรรณ  วงษ์สงวน ครูโรงเรียนอนุบาลตาก   กรรมการ/เลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการจ าท าร่างคู่มือการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานการเรียนรู้ น าเสนอที่ประชุมครูหัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพิจารณารายละเอียด
กิจกรรมตามความเหมาะสมให้สามารถน าไปใช้ปฏิบัติจริงต่อไป 

๔. จัดท า Workshop ให้กับครูหัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนกับคณะครูในสายชั้น
รวบรวมองค์ความรู้การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานการเรียนรู้ ดังนี ้
    จัดประชุมครูหัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อก าหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันศุกร์ สลับกับ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 



๑๑ 

 

 

โรงเรียนอนุบาลตาก  :  สพป.ตาก เขต ๑ 
 

   ๑. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.  
  ๒. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 
  ๓. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 
  ๔. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 
  ๕. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 
  ๖. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. 

๕. น าเสนอวิธีการด าเนินงานของแต่ละสายช้ัน  
     ผลงานที่เกิดจากการด าเนินงาน คณะกรรมการจัดท าคู่มือพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  ๕.๑ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
  ๕.๒ ก าหนดกิจกรรมแต่ละฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  ๕.๓ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสามรถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
  ๕.๔ ด าเนินการจัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมประกอบด้วย 
       - ชื่อกิจกรรม 
       - เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
       - ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
       - สื่อ/อุปกรณ์ 
       - การวัดผลประเมินผล 
       - ใบงาน ใบความรู้ 
       - แบบบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
       - แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  ๕.๕ สรุปผลการจัดกิจกรรมรายภาคเรียน 
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
 แต่ละระดับชั้นได้ท าการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน ดังนี้ 
 ๑. สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ชุดกิจกรรมเรียนรู้ค าจ าให้แม่น   
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
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ที ่ ชื่อฐาน สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
๑ 
 

๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

กิจกรรมสนุกกับ
พยัญชนะ 
กิจกรรมเรียนรู้สระอา  
กิจกรรมเฮฮา  สระอี  
กิจกรรมชื่นชีวี  สระอือ   
กิจกรรมฝึกปรือสระอู
กิจกรรมชวนดูสระเอ
กิจกรรมหันเห  สระแอ 
กิจกรรมดูแล สระโอ
กิจกรรมไชโย  สระออ
  
   

ภาษาไทย 
 
 

มาตรฐาน  ท ๑.๑ : ใช้กระบวนการ
อ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือ
น าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษา
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   

ป.๑/๑ : อ่านออก 
เสียงค า  ได้ถูกต้อง   
ป.๑/๑ : บอกและเขียน
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
และเลขไทยได้ถูกต้อง 

มาตรฐาน  ท ๑.๑ : ใช้กระบวนการ
อ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือ
น าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการ
เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  
ย่อความและเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลักภาษาไทยการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษา
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   

ป.๑/๑ : อ่านออกเสียงค า  
ได้ถูกต้อง   
ป . ๑/๑ : เขียนสื่อสารด้วย
ค าและประโยคง่ายๆได้ 
ป.๑/๒ : เขียนสะกดค าและ
บอกความหมาย 
ของค าได้ 
ป.๒/๓ เรียบเรียงค าเป็น
ประโยคได้ตรงตามเจตนา
ของการสื่อสาร 
ป.๒/๔ บอกลักษณะค า
คล้องจอง 

 ๕.๒ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ชุดกิจกรรมเรียนรู้มาตราตัวสะกดไทยใช้คล่อง   
   ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ที ่ ชื่อฐาน สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
 

๗ 
๘ 
๙ 
 

นนัทนาการ 
มาตรา แม่ ก กา 
มาตราตัวสะกดแม่ กน 
มาตราตัวสะกดแม่ กม 
มาตราตัวสะกดแม่ เกย 
มาตราตัวสะกดแม ่เกอว 

มาตราตัวสะกดแม่ กด
มาตราตัวสะกดแม่ กบ
มาตราตัวสะกดแม่ กก
มาตราตัวสะกดแม่ กง 

ภาษาไทย สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการ
อ่านเสริมความรู้ และความคิดเพ่ือ
น าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ป.๒/๑ อ่านออกเสียงค า ค า
คล้องจอง ข้อความ และบท
ร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
ป.๒/๒ อธิบายความหมาย
ของค าและข้อความท่ีอ่าน 

สาระที่ ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการ
เขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ 
ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศ และรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ป.๒/๒ เขียนเรื่องสั้นๆ 
เกี่ยวกับประสบการณ์ 
ป.๒/๓ เขียนเรื่องสั้นๆ ตาม
จินตนาการ 
 
 
 



๑๓ 
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สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติ
ของภาษา และหลักภาษา และ
พลังงานของภาษา ภูมิปัญญา และ
รักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ป.๒/๓ เรียบเรียงค าเป็น
ประโยคได้ตรงตามเจตนา
ของการสื่อสาร 
ป.๒/๔ บอกลักษณะค า
คล้องจอง 

๕.๓ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ชุดกิจกรรมสังเกตและจดจ าเรียนรู้ค าภาษาไทย  
  ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ที ่ ชื่อฐาน สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

ค้นหาสัตว์ที่ซ่อนในภาพ 
โลกของแมลง 
พืชผักสวนครัว 
ผลไม้เมืองไทย 
สิงสาราสัตว์ 
ตามหา “ดุ๊ยดุ่ย” 
ถอดรหัสจากภาพ 
พยัญชนะชวนคิด 
ถอดรหัสคัดลายมือ 
ถอดรหัสพยัญชนะไทย 

ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 

การอ่านมาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้
กระบวนการอ่านเสริมความรู้ และ
ความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมี
นิสัยรักการอ่าน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวน 
การเขียน เขียนสื่อสาร  
เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศ และ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ  ท. ๑.๑ 
ป. ๓/๒  อธิบายความหมาย
ของค าและข้อความท่ีอ่าน 
ป. ๓/๔  ล าดับเหตุการณ์
และคาดคะเน เหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่านโดยระบุ
เหตุผลประกอบ 
มฐ  ท. ๒.๑ 
ป. ๓/๒  เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   
ได้อย่างชัดเจน 

  ๕.๔ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ชุดกิจกรรมคิดอ่าน เขียน เรียนเรื่องสนุก  
   ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ที ่ ชื่อฐาน สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
๑ เขียนเรื่องจากภาพ ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวน 

การเขียนเขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ป.๔/๒  เขียนสื่อสารโดยใช้
ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน และ
เหมาะสม 
ป.๔/๗  เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ 
ป.๔/๘  มีมารยาทใน 
การเขียน 

๒ จับต้นชนปลาย ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการ
อ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อ
น าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวน 
การเขียนเขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ป ๔/๑ อ่านออกเสียงบทร้อย
แก้วและบทร้อยกรองได้
ถูกต้อง 
ป.๔/๒  เขียนสื่อสาร 
โดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน 
และเหมาะสม 
ป.๔/๗  เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ 
ป.๔/๘  มีมารยาทใน 
การเขียน 
 



๑๔ 
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๓ เด็กเจ้าปัญหา ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวน 
การเขียนเขียนสื่อสาร  
เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูด
แสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสตา่งๆ อย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์ 

ป.๔/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้
ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน และ
เหมาะสม 
ป.๔/๗ เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ 
ป.๔/๘ มีมารยาทในการ
เขียน 
ป.๔/๑ จ าแนกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง
และดู 
ป.๔/๔ ตั้งค าถามและตอบ
ค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่
ฟังและดู 

๔ ตารางสร้างเรื่อง ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการ
เขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ 
ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลักภาษาไทย   
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และ
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ป.๔/๒  เขียนสื่อสารโดยใช้
ค าได้ถูกต้อง  ชัดเจน และ
เหมาะสม 
ป.๔/๔  แต่งประโยคได้
ถูกต้องตามหลักภาษา 
 

๕ นักประดิษฐ์คิดค้น ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการ
เขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ 
ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟัง
และดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูด
แสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสตา่งๆ อย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์ 

ป.๔/๒  เขียนสื่อสารโดยใช้
ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน และ
เหมาะสม 
ป.๔/๗  เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ 
ป.๔/๘  มีมารยาทในการ
เขียน 
ป.๔/๑ จ าแนกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง
และดู 
ป.๔/๓  พูดแสดงความรู้ 
ความคิดเห็นและความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
 



๑๕ 

 

 

โรงเรียนอนุบาลตาก  :  สพป.ตาก เขต ๑ 
 

๖ หกเหลี่ยมมหัศจรรย์ คณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการของจ านวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการ
ต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการ
แก้ปัญหา                

ป.๔/๑  บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ หารระคน
ของ จ านวนนับ และศูนย์ 
พร้อมทั้งตระหนักถึงความ 
สมเหตุ สมผลของค าตอบ  

๗ เก่งกับเฮง คณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการของจ านวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการ
ต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการ
แก้ปัญหา                    

ป.๔/๑  บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ หารระคน
ของ จ านวนนับ และศูนย์ 
พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุ สมผลของค าตอบ     

๘ เงิน เงิน เงิน คณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการของจ านวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการ
ต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการ
แก้ปัญหา      
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอการ
เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์                

ป.๔/๑  บวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ หารระคน
ของ จ านวนนับ และศูนย์ 
พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุ สมผลของค าตอบ     
ป.๔/๕  เชื่อมโยงความรู้ 
ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์กับศาสตร ์
อ่ืนๆ 
 

๙ พิชิตรูปแบบ คณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค ๔.๑  เข้าใจและวิเคราะห์
แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์ และ
ฟังก์ชัน 
 

ป ป ๔/๑  บอกจ านวนและ
ความสัมพันธ์ในแบบรูปของ
จ านวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงที
ละเท่ากัน  

ป ป ๔/๒  บอกรูป และ
ความสัมพันธ์ในแบบรูปของ
รูปที่ก าหนดให้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 

โรงเรียนอนุบาลตาก  :  สพป.ตาก เขต ๑ 
 

๕.๕ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ชุดกิจกรรมอ่านคิด พิชิตความรู้ สู่การสร้างสรรค์  
  ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ที ่ ชื่อฐาน สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
๑ ผังความคิดสัมฤทธิ์ผล ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวน 

การอ่านสร้างความรู้และความคิด
เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
 
 
 
 

ป.๕/๑  อ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้
ถูกต้อง 
ป.๕/๒  อธิบายความหมาย
ของค า ประโยคและ
ข้อความที่เป็นการบรรยาย
และการพรรณนา 
ป.๕/๕  วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่านเพื่อน าไปใช้ 

มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการ
เขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรยีงความ ย่อ
ความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ป. ๕/๒  เขียนสื่อสารโดยใช้
ค าได้ถูกต้องชัดเจน และ
เหมาะสม 
ป. ๕/๓  เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพ่ือใช้พัฒนางาน
เขียน 

๒ รับประทานอาหาร 
บ ารุงสมอง 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน 
มีความคิดสร้างสรรค์   
มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน
และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ
ท างานมีจติส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว 

ป.๕/๒  ใช้ทักษะการจัดการ
ในการท างานอย่างเป็นระบบ 
ประณีต และมีความคิด
สร้างสรรค ์ 



๑๗ 

 

 

โรงเรียนอนุบาลตาก  :  สพป.ตาก เขต ๑ 
 

๓ ภาษาอังกฤษคิดสนุก ภาษาต่าง 
ประเทศ 

มาตรฐาน ต ๑.๑  เข้าใจและตีความ
เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภท
ต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล                         

ป.๕/๑  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค า
ขอร้อง  และค าแนะน า
ง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
ป.๕/๓  ระบุ/วาดภาพ 
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
ตรงตามความหมายของ
ประโยค และข้อความสั้นๆ ที่
ฟังหรืออ่าน 

๔ เรื่องเล่าเร้าพลังแห่ง
ความพอเพียง 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและ
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรใน
การผลิตและการบริโภคการใช้ 
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด และการ
บริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  

ป.๕/๒  ประยุกต์ใช้แนวคิด
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน 
 

๕ ทอดผ้าป่าความดี  
 ละความชั่ว 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ 
ความส าคัญ ศาสดาหลักธรรม ของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง 
ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ป.๕/๗  ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือเพ่ือการพัฒนาตนเอง
และสิ่งแวดล้อม 
 

๖ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ 
ICT 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า 
และใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้  การสื่อสารการแก้ปัญหา การ
ท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีคุณธรรม 

ป.๕/๑  ค้นหา รวบรวม
ข้อมูลที่สนใจและเป็น
ประโยชน์ จากแหล่ง ข้อมูล
ต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์     
ป.๕/๒  สร้างงานเอกสาร
เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันด้วยความ
รับผิดชอบ 



๑๘ 

 

 

โรงเรียนอนุบาลตาก  :  สพป.ตาก เขต ๑ 
 

๗ วิทย์คิดสนุก วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน ว ๖.๑  เข้าใจ
กระบวนการต่างๆที่เกิดข้ึนบนผิวโลก
และภายในโลกความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
และสัณฐานของโลก มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ป.๕/๓  ออกแบบและสร้าง
เครื่องมืออย่างง่ายในการวัด
อุณหภูมิ ความชื้น และ
ความกดอากาศ    

๘ คณิตคิดไฉน คณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค ๖.๑  มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  
การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ 
การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  
ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ  
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ป.๕/๒  ใช้ความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

๙ ชีวิตดีที่พอเพียง สังคมศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและ
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรใน
การผลิตและการบริโภคการใช้ 
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด และการ
บริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  

ป.๕/๒  ประยุกต์ใช้แนวคิด
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ 
ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน 
 

๑๐ ภัยใกล้ตัว ศิลปะ มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องาน
ศิลปะ อย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ป.๕/๗  บรรยายประโยชน์
และคุณค่าของงานทัศนศิลป์
ที่มีผลต่อชีวิตของคนใน
สังคม 
 

   



๑๙ 

 

 

โรงเรียนอนุบาลตาก  :  สพป.ตาก เขต ๑ 
 

๕.๖ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ชุดกิจกรรม Four Skills’ Learning 
   ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ที ่ ชื่อฐาน สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
๑ กิจกรรม  

“ทดลองวิทย์         
คิดวิเคราะห์” 

วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน ว ๔. ๑  เข้าใจของแรง
แม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรง
นิวเคลียร์มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
และมี คุณธรรม   
สาระที่ ๘  ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘. ๑  ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มี
รูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูล และ
เครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ 
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ว ๔.๑ ป ๕/๔ ทดลองและ
อธิบายแรงพยุงของ
ของเหลว การลอยตัว และ
การจมของวัตถุ  
ว ๘.๑ ป.๖/๑-ป.๖/๘ 

 

๒ กิจกรรม   
“อ่าน คิดวิเคราะห์
ภาษาไทย PISSA” 
 

ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวน 
การอ่านสร้างความรู้และความคิด
เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
ในการด ารงชีวิตและมีนิสัยรัก 
การอ่าน 

 

 

 

 

 

 

ป.๖/๑ อ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้
ถูกต้อง 
ป.๖/๔ แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
ป.๖/๕ อธิบายการน า
ความรู้ ความคิดจากเรื่องที่
อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา 
ในการด าเนินชีวิต 

 

 

๓ กิจกรรม   

“คิดวิเคราะห์การอ่าน
ภาษาอังกฤษ” 
 

ภาษาอังกฤษ สาระที ่๑ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
มาตรฐาน อ ๑.๑ เข้าใจและตีความ
เรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภท
ต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

ป.๖/๔ บอกใจความส าคัญ  
และตอบค าถามจากการฟัง 
และอ่านบทสนทนา  นิทาน
ง่ายๆ และเรื่องเล่า 



๒๐ 

 

 

โรงเรียนอนุบาลตาก  :  สพป.ตาก เขต ๑ 
 

๔ กิจกรรม   
“คิดวิเคราะห์เกมและ
โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์” 

คณิตศาสตร์ สาระที่ ๑ จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจถึงผล 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของ
จ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ
ด าเนินการต่างๆและการใช้การ
ด าเนินการในการแก้ปัญหา 

ป.๖/๒ วิเคราะห์และแสดง
วิธีหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาและโจทย์ปัญหา
ระคนของจ านวนนับ
เศษส่วน จ านวนคละ 
ทศนิยมและร้อยละ  
พร้อมทั้งตระหนักถึง 
ความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบและสร้างโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับได้ 

๕ กิจกรรม   
“PISSA คณิตศาสตร์” 

คณิตศาสตร์ สาระที่ ๖  
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถ 
ในการแก้ปญัหา  การให้เหตุผล   
การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  
ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  
การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ    
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ    
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ป.๖/๑ – ป.๖/๖ 
๑. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา 
๒. ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
๓. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้
อย่างเหมาะสม 
๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย 
และการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
๕. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  
ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 
๖. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

 

 



๒๑ 

 

 

โรงเรียนอนุบาลตาก  :  สพป.ตาก เขต ๑ 
 

๖ กิจกรรม   
“อ่าน คิดวิเคราะห์จาก
บทความและนิทาน” 

ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการ
อ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือ
น าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด ารงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ป.๖/๑ อ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้
ถูกต้อง 
ป.๖/๔ แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
ป.๖/๕ อธิบายการน า
ความรู้ ความคิดจากเรื่องที่
อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การด าเนินชีวิต 

๗ กิจกรรม   
“คิด วิเคราะห์ข่าวและ
เหตุการณ”์ 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สาระที่ ๒  หน้าที่พลเมือง  
วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตใน
สังคมมาตรฐาน  
ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตน 
ตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มี
ค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย 
และสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ป.๖/๕ ติดตามข้อมูล 
ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ    
ในชีวิตประจ าวัน เลือกรับ
และใช้ข้อมูล ข่าวสารในการ
เรียนรู้ได้เหมาะสม 

๘ กิจกรรม   
“คิด วิเคราะห์ 
จากภาพ” 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
มาตรฐาน ง ๓. ๑ เข้าใจเห็นคุณค่า 
และใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหา
การท างานและอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล มีคุณธรรม 

ป ๖/๑ บอกหลักการ
เบื้องต้นของการแก้ปัญหา 

๙ ฐานที่ ๙กิจกรรม   
“คิด วิเคราะห์นิทาน
พอเพียง” 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑  เข้าใจและสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต
และการบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มี
อยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ 

ป๖/๑ อธิบายบทบาทของ
ผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ 
ป๖/๒ อธิบายบทบาทของ
ผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน 
ป๖/๓ บอกวิธีและ
ประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 



๒๒ 

 

 

โรงเรียนอนุบาลตาก  :  สพป.ตาก เขต ๑ 
 

๑๐ กิจกรรม   

“คิด วิเคราะห์คุณค่า
จากอาหาร” 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

สาระที่ ๔ การงานอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๔.๑ เข้าใจ มีทักษะที่ 
จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทาง
ในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมี 
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

ป ๖/๑ ส ารวจตนเองเพ่ือ
วางแผนในการเลือกอาชีพ 
ป  ๖/๒ ระบุความรู้
ความสามารถและคุณธรรม 
ที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 

เกณฑ์การให้คะแนนความสามรถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
 คณะกรรมการวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินตามระเบียบการวัดประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยประเมินวัดประเมินผลเป็นรายชั่วโมง และรายภาค ดังนี้ 

ตารางเกณฑ์การประเมินผลรายช่ัวโมง 
ทักษะ 

ระดับคะแนน 
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน 

๔   เขียนได้ถูกต้อง ล าดับเหตุการณ์
ตามท่ีนึกคิด แสดงความคิดเห็น 
ได้ชัดเจน สมบูรณ์ 

๓ แสดงความรู้ของเรื่องที่อ่าน
เรียงล าดับเหตุการณ์ได้ชัดเจน
สมบูรณ์ 

อธิบาย แยกแยะองค์ประกอบ 
บอกความสัมพันธ์เชื่อมโยง  
ได้ชัดเจน สมบูรณ์ 

เขียนได้ถูกต้อง ล าดับเหตุการณ์
ตามท่ีนึกคิด แสดงความคิดเห็น 
ได้ไม่ชัดเจนไม่สมบูรณ์เล็กน้อย 

๒ แสดงความรู้ของเรื่องที่อ่าน
เรียงล าดับเหตุการณ์ได้ชัดเจน
สมบูรณ์ ปานกลาง 

อธิบาย แยกแยะองค์ประกอบ 
บอกความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
ได้ชัดเจน สมบูรณ์ ปานกลาง 

เขียนได้ถูกต้อง ล าดับเหตุการณ์
ตามท่ีนึกคิด แสดงความคิดเห็น 
ได้ไม่ชัดเจนไม่สมบูรณ์ แต่มี
แนวโน้มที่ดี 

๑ แสดงความรู้ของเรื่องที่อ่าน 
เรียงล าดับเหตุการณ์ไม่ชัดเจน 
และไม่สมบูรณ์ 

อธิบาย แยกแยะองค์ประกอบ 
บอกความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
ได้ชัดเจน สมบูรณ์ ปานกลาง 

เขียนได้ถูกต้อง ล าดับเหตุการณ์
ตามท่ีนึกคิด แสดงความคิดเห็น 
ได้ไม่ชัดเจนไม่สมบูรณ์ แต่มี
แนวโน้มที่ดี 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ คะแนน ผลการประเมิน ผลการตัดสิน 

๓ ๙ – ๑๐ ดีเยี่ยม ผ่าน ในระดับดีเยี่ยม 
๒ ๗ – ๘ ดี ผ่าน ในระดับดี 
๑ ๕ – ๖ พอใช้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
๐ ๑ – ๔ ควรปรับปรุง ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : กรณทีี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องได้ด าเนินการซ่อมเสริม ปรับปรุง แก้ไข จนผ่าน 
 
 



๒๓ 
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เกณฑ์การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมรายภาคเรียน 
 เกณฑ์การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป หรือได้คะแนนรวม ๕๐ คะแนนขึ้นไป      
ถือว่าผ่านการประเมิน  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ต้องได้คะแนน   ๕๐ คะแนน  ขึ้นไป 
 ระดับคุณภาพ   คะแนน      ๘๐ – ๑๐๐ หมายถึง       ดีเยี่ยม  
                                    คะแนน      ๗๐ – ๗๙ หมายถึง       ดี 
   คะแนน      ๕๐ – ๖๙     หมายถึง       ผ่าน 
   คะแนน        ๐ – ๔๙     หมายถึง       ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ ความหมาย ช่วงคะแนน (ร้อยละ) 

๓ มีความสามารถในระดับดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐ 
๒ มีความสามารถในระดับดี ๗๐ - ๗๙ 
๑ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕๐ - ๖๙ 
๐ ควรปรับปรุง  ๐ - ๔๙ 

 
สัดส่วนของคะแนนในการประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
ก าหนดสัดส่วนได้ดังนี้                        

การอ่าน    ๓๐  คะแนน  
การคิดวิเคราะห์    ๓๐  คะแนน   
การเขียน     ๔๐  คะแนน  
                      รวม    ๑๐๐   คะแนน 

๖. จัดท า “คู่มือการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
การเรียนรู้” 
     จากการน าเสนอของหัวหน้าสายชั้นถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และ
เขียน ท าให้ทราบว่ามีกระบวนการวิเคราะห์ตั้งแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด เนื้อหาการจัด
กิจกรรม และก าหนดวันจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละสายชั้น สามารถน าไปพัฒนาทักษะการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์และเขียนได้จริง จึงได้ด าเนินการรวบรวมเป็นคู่มือในการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด
วิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
  ๖.๑ ค าชี้แจง 
  ๖.๒ บันทึกความเห็นชอบ “คู่มือการพัฒนาทักษะการอ่านละเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน” 
 โดยประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลตาก 
  ๖.๓ สารบัญ 
  ๖.๔ ขั้นตอนการพัฒนา 
  ๖.๕ ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  ๖.๖ ก าหนดการจัดกิจกรรม 
  ๖.๗ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรม             
เป็นฐานการเรียนรู้ 
  ๖.๘ ใบความรู้ ใบงาน 
  ๖.๙ แบบบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
  ๖.๑๐ แบบประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม 
  ๖.๑๑ แบบสรุปผลการประเมินรายภาคเรียน 
  ๖.๑๒ เกณฑ์การประเมินผลการจัดกิจกรรม 
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๗. น าเสนอคู่มือไปให้คณะครูที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และน าเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นชอบ 
     จากการที่ได้จัดท าคู่มือฉบับร่างมาแล้ว ได้น าไปให้คณะกรรมการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ศึกษานิเทศก์ส านักงานการประถมศึกษาตาก เขต ๑ ผู้ร่วมพัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตาก ได้ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมทั้งด้านเนื้อหา ด้านรูปเล่ม และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ความสมบูรณ์ของ
คู่มือเพ่ือให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม หลังจากนั้นไดน้ าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

๘. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือแต่ละสายชั้น 
     เมื่อได้รับค าแนะน าและท าการปรับปรุงคู่มือเรียบร้อย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบแล้ว จึงได้จัดท าเป็นรูปเล่ม น าไปให้ครูในสายชั้นน าไปจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด
วิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ จ านวน ๖ สายชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

๙. ประเมินผลการใช้คู่มือ 
     ประเมินผลการใช้คู่มือการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
จากการสังเกต  สอบถามและการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือน าไปปรับปรุง
พัฒนาคู่มือต่อไป 

๑๐. จัดท ารายงานการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
การเรียนรู้ต่อไปโดย 
     จัดท ารายงานผลการใช้คู่มือการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานการเรียนรู้ สอบถามความพึงพอใจในการใช้คู่มือของครู สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
และสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการ
เรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลตาก คือ 

๑. โรงเรียนได้รูปแบบ กระบวนการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน จากหลายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ท าให้การท ากิจกรรมแต่ละครั้งผู้เรียนเกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และสามารถน าไป 
ต่อยอดในชั่วโมงต่อไปได้ ท าให้ผู้เรียนไม่เบื่อที่จะเรียนรู้ เกิดความอยากรู้ อยากเห็น 
 ๒. นักเรียนมีผลการอ่าน การเขียน ทั้งระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่อยู่ที่ในระดับที่พึงพอใจ 
 ๓. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
 ๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่เน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๕. ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ไว้วางใจ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป 
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การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา 
     โรงเรียนอนุบาลตาก ได้ขยายผลและเผยแพร่คู่มือการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และ
เขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ แก่คณะครูโรงเรียนกลุ่มจตุรมิตร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๑  คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลตาก รวมถึงการ
เผยแพร่คู่มือ กระบวนการจัดกิจกรรมผ่าน Website ของโรงเรียน www.anubantak.ac.th สพป.ตาก เขต ๑ 
Website : www.takesa๑.go.th  , Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอเสนอและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 จากการด าเนินการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  พบว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 

๑. ควรให้มีการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  ในเรื่องที่นักเรียนมีปัญหามากท่ีสุด 

๒. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ๔-๖ ควรจัดกิจกรรมให้หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของ 
นักเรียน และเน้นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เพื่อรองรับการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET 

๓. ควรปรับเวลาในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากทุกวันศุกร์จะมี 
กิจกรรมตามนโยบายที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมาแทรก 
จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม 
 จุดเด่นของคู่มือการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
เป็นความร่วมมือกันในการพัฒนางานบริหารวิชาการโดยความร่วมมือ ร่วมใจกันแบบฉันท์พ่ีน้อง ในสายชั้น 
กิจกรรมมีความหลากหลาย สอดคล้อง และเหมาะสมกับหรับนักเรียนแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ กิจกรรมที่จัดขั้นสามารถน ามาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
สังคมไทยและรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
 

http://www.anubantak.ac.th/
http://www.takesa1.go.th/
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