
                                 
 
 
 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
เรื่อง  มาตรการ “ปี ๒๕๕๘  เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” 
            .............................................................................. 

 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน   

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ทักษะส าคัญพ้ืนฐาน
จ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่ผู้เรียนทุกคนต้องมี  เพื่อให้สามารถด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  คือ การอ่านออก  
เขียนได้  การอ่านอย่างคล่องแคล่วและเข้าใจความหมาย  จะน ามาซึ่งความรู้และส่งเสริมให้เกิดการคิด
วิเคราะห์  มีวิจารณญาณ  แยกแยะและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต  พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอด
สื่อสารให้ผู้ อ่ืนทราบและเข้าใจได้  ซึ่ งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑        
ได้รณรงค์เรื่องนี้มาโดยตลอด  โดยได้ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ประกาศมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และประกาศมาตรการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้โรงเรียนได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้อ่านออก เขียนได้  อ่านคล่อง     
เขียนคล่องและสื่อสารได้เป็นไปอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑   จึงก าหนดนโยบาย “ปี ๒๕๕๘  เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”        
เป็นวาระส าคัญของเขตพ้ืนที่  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนเร่งรัดพัฒนาจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
โดยเน้นคุณภาพผู้เรียน  ก าหนดมาตรการเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการอย่างเคร่งครัด เป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง  ดังรายละเอียด  แนบท้ายประกาศนี้ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 
 

(นายบุญเทียม   อังสวัสดิ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 



 
มาตรการ “ปี ๒๕๕๘  เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต ๑ 

 
 
 
   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

๑. ประกาศนโยบาย ปี ๒๕๕๘  เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  ให้ทุกโรงเรียนได้ 
รับทราบ และก าหนดมาตรการเป็นทิศทางหรือเป้าหมายที่ชัดเจนของการด าเนินงานน าไปสู่การพัฒนาความรู้  
ความสามารถการใช้ภาษาไทยของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง   

๒. ประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียน  วิเคราะห์สภาพปัญหา  สาเหตุ   
เพ่ือเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทยทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคล  ก าหนดเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 

๓. ให้ทุกโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะกับสภาพปัญหาของ 
นักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน 

๔. ก าหนดแผนงาน/โครงการทั้งระยะสั้น  ระยะยาว  ก าหนดจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้อง 
ตามนโยบาย  กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และด าเนินงานตามแผนพัฒนา    
การเรียนการสอนภาษาไทย 

๕. ให้โรงเรียนด าเนินการซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาการการอ่านการเขียนภาษาไทย เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมในการสอบ NT  ป.๓  และ O-NET ป.๖   ม.๓  และ ม.๖  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน 
ภาษาไทยเป็นไปตามจุดเน้นของ สพฐ. 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนโดยการพัฒนาครู  พัฒนาสื่อชุดส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  สื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน การซ่อมเสริม  และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ      
การแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของโรงเรียน และส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้สอดคล้องตามสภาพปัญหาและบริบทของท้องถิ่น  
    ๗. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยคณะกรรมการระดับต่างๆ ได้แก่  
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่  ระดับอ าเภอ/ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ  และระดับโรงเรียน เป็นระยะๆ และ
ต่อเนื่อง  และประเมินผลการอ่าน การเขียนของนักเรียน 
 ๙.  รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่ก าหนด 
 ๑๐.  มอบโล่รางวัล ยกย่องชมเชยโรงเรียนที่แก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  ประสบ
ผลส าเร็จ  เป็น “โรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” 
 
 
 
 
 



 
   ระดับอ าเภอ/ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

๑. ประสานความร่วมมือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
               ๑.๑  ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิชาการภาษาไทยระดับอ าเภอเพ่ือด าเนินการพัฒนาภาษาไทย 
อย่างเข้มข้นในระดับอ าเภอและศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
               ๑.๒  พัฒนาโดยใช้เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วม 
          ๒.  คณะกรรมการระดับอ าเภอก ากับ ติดตามการด าเนินการตามมาตรการ “ปี ๒๕๕๘  ปีแห่ง       
การปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ตลอดจนติดตามการใช้สื่อชุดพัฒนาภาษาไทย (Literacy) เป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ๓.  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  
 
   ระดับโรงเรียน 
    

๑. ด าเนินการประกาศนโยบาย ปี ๒๕๕๘  เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ให้คร ู
และผู้ปกครองรับทราบ  เพื่อให้มีส่วนร่วมด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  โดยมี
เป้าหมายส าคัญ  คือ โรงเรียนต้องปลอดเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

๒. ด าเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ   
และจัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย  โดยระบุชื่อ ชั้น สภาพปัญหาของนักเรียน    
ทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคล   

๓. จัดตั้งคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  ร่วมกันวางแผน หาวิธีการ        
ในการแก้ไขปัญหา  จัดท าแผนพัฒนาซ่อมเสริม โดยระบุชื่อ  ชั้น  สภาพปัญหาและวิธีการซ่อมเสริมที่       
เหมาะกับสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน   และด าเนินการตามแผน โดยประสาน      
ความร่วมมือระหว่างครูภาษาไทย  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  บุคลากรในโรงเรียนและต่างโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชน       

๔. ปรับระบบบริหารจัดการ ให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบร่วมกัน        
ครูทุกคนทุกกลุ่มสาระให้ร่วมกันรับผิดชอบและแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้ผล             
การด าเนินงานส่งผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ 

๕. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยเน้น 
คุณภาพนักเรียน  คุณภาพครูผู้สอน  และการบริหารจัดการที่ดี  และผนวกแผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนภาษาไทยไว้ในการประกันคุณภาพของโรงเรียนด้วย 

๖. จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับทราบปัญหาและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน 
ท้องถิ่น  ให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน 
ภาษาไทย 
 
 

 



                                    - ๓ - 
 

 ๗. มีข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครูภาษาไทย และคัดเลือกครูภาษาไทยที่มี
คุณภาพ  มีความพร้อม  เข้าใจพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  ให้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และ           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  และจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้ง ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน
ภาษาไทย และฝึกการคิด  โดยปฏิบัติจริงจัง  อย่างทั่วถึงและเพียงพอ  ด้วยวิธีเรียน  เทคนิควิธีสอน  และสื่อ   
ที่เหมาะสม ทันสมัย  สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
 ๘. พัฒนาครู/ จัดหานวัตกรรม  สื่อและวิธีสอน  ช่วยเหลือครู  เร่งแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก      
เขียนไม่ได้  ซ่อมเสริมนักเรียนให้แล้วเสร็จ  ก่อนการสอบ NT  ป.๓  และ O-NET  ป.๖  ม.๓   ม.๖  และช่วง
ปิดภาคเรียน 
 ๙. ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเปิดภาคเรียน  คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล  จัดซ่อมเสริมนักเรียน   
ที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลก่อนเข้าสู่ห้องเรียนปกติ 
 ๑๐. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนของโรงเรียนนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม  ให้ความช่วยเหลือเป็นระยะๆ  ต่อเนื่องและท่ัวถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคน ทุกชั้น  
 ๑๑. รายงานความก้าวหน้าต่อผู้ปกครองและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  ตามก าหนดดังนี้    

                    ส าหรับปกีารศึกษา  ๒๕๕๗  นี้ 
   ครั้งที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗   - รายงานข้อมูลนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหา    
การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้   สภาพปัญหา  แผนการซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล  เป็นกลุ่มเป้าหมายและ
มีแผนการซ่อมเสริมที่ชัดเจน  ส าหรับการรายงานครั้งนี้  ใช้ข้อมูลที่โรงเรียนรายงานแล้ว  ตามหนังสือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๘๘.๐๘/ว ๓๗๐๘     
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
   ครั้งที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗   รายงานภายในวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘   - รายงานความก้าวหน้า  ผลการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  จากการด าเนินการตามแผนการซ่อมเสริมของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
โดยผลจากการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน เม่ือสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก     
เขียนไม่ได้  ของโรงเรียนต้องลดลง  จากการรายงานข้อมูลของโรงเรียน ตามหนังสือส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ ๐๔๐๘๘.๐๘/ว ๓๗๐๘    ลงวันที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗  อย่างน้อย ร้อยละ ๗๕  ของจ านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของโรงเรียน  

                   การด าเนินการของทุกปีการศึกษา  
  ครั้งที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑  ของปีการศึกษา   รายงานภายในวันที่  ๑๕  มิถุนายน ของทุกปี 
- รายงานข้อมูลนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้   สภาพปัญหา  แผนการซ่อมเสริมนักเรียน
เป็นรายบุคคล  เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายและแผนการซ่อมเสริมที่ชัดเจน  ของปีการศึกษา 
  ครั้งที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑  ของปีการศึกษา   รายงานภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม ของทุกปี     
- รายงานความก้าวหน้า  ผลการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย   จากการด าเนินการตามแผนการซ่อมเสริมของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ว่ามีการพัฒนาขึ้นจาก
การรายงานครั้งที่ ๑  หรือไม่ อย่างไร  โดยรายงานข้อมูลความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล   



- ๔    - 
    

         ครั้งที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒  ของปีการศึกษา    รายงานภายในวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ของทุกปี     
- รายงานความก้าวหน้า   ผลการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายเดิม   จากการด าเนินการตามแผนการซ่อมเสริมของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ว่ามีการพัฒนาขึ้น
จากการรายงานครั้งที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑  ของปีการศึกษา  หรือไม่ อย่างไร   โดยรายงานข้อมูลความก้าวหน้า
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล    
          ครั้งที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒  ของปีการศึกษา   รายงานภายในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ของทุกปี    - 
รายงานความก้าวหน้า   ผลการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายเดิม   เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา   เป้าหมายส าคัญ  คือ โรงเรียนต้องปลอดเด็กอ่านไม่ออก     
เขียนไม่ได้ 
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