
โครงการ    ส่งเสริมการอ่านและการคิดวิเคราะห์ 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่  ๓,๔,๑๑,๑๕ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที ่๑   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่ ๑,๓ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายไชยยงค์ โปซิว  นางยุวรัตน์  อรรถฉายะกุล 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๕,๐๐๐   บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕   ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖ 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
๑. หลักการและเหตุผล 
             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตราที่  ๔  
ได้ระบุไว้ว่าผู้เรียนต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์ และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  ได้ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานที่ ๓ ได้ระบุไว้ว่าผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ก าหนดว่ามีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง  ๆ
รอบตัว 

โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอ่านและการคิดวิเคราะห์ต่อเนื่องตลอดมา  ท า
ให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ดีข้ึนตามล าดับและมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน
ตามล าดับ  แต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  ด้วยเหตุผลนี้โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอ่าน
และคิดวิเคราะห์ขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ ผลผลิต     
         ๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  การฟัง  และรู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 
         ๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
        ๓. เพ่ือพัฒนาห้องสมุด  แหล่งการเรียนรู้และสื่อต่างๆในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้    
        ๔. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 
        ๕. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

๒.๒ ผลลัพธ์    นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและผ่านเกณฑ์การประเมินผล การอ่าน และคิด วิเคราะห์  
      ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๗๕ 

. 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล  
๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๕ รู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอก 
      สถานศึกษา 



๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีวิธีการเรียนรู้ของตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียน 
      และชอบมาโรงเรียน 

     ๓.๔  นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง 
     ๓.๕  นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และจิตนาการ  
     ๓.๖  นักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕  ผ่านเกณฑ์การวัด และประเมินผล การอ่าน  
            คิด วิเคราะห์ และเขียน 

๓.๗  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดีไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

- นายไชยยงค์ โปซิว   
นางยุวรัตน์  อรรถฉายะกุล 

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการแสวงหาความรู้
แบบต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน
สื่อความและทักษะการฟัง ดังนี้ 
  ๑) กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
  ๒) กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
  ๓) กิจกรรม English  Today 
  ๔)กิจกรรมอ่านข่าวยามเช้า และพัฒนาทักษะการ
อ่านและเขียนสื่อความโดยใช้หนังสือพิมพ์รายวัน 
  ๕)กิจกรรมให้นักเรียนอ่านหนังสือนอกเวลาเดือน
ละ ๑ เล่ม แล้วบันทึกความรู้ 
-  นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต  และ
สื่อเทคโนโลยีต่างๆ วิเคราะห์ความรู้  สรุปความรู้  
และบันทึกความรู้  จัดท ารายงานส่งครูเดือนละ ๑ 
ครั้ง 
-  จัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่า
ในตนเอง โดยบอกจุดเด่น  จุดด้อยของตนเอง และ
วิธีพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
-  จัดห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต และเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน  โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
     ๑) ตอบปัญหาสารานุกรม 
     ๒) กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

 
 

 
 
 

 
นายไชยยงค์ โปซิว   
นางยุวรัตน์  อรรถฉายะกุล 



 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

     ๓) กิจกรรมวันภาษาไทย 
     ๔) กิจกรรม  Walk Rally  ส่งเสริมการอ่าน 
     ๕) กิจกรรมเล่านิทาน  สัปดาห์ละครั้ง 
-  จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  
บันทึกความรู้  จัดท ารายงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง 

   

๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

   

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

   

 
 
๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน - - - - - 
ใช้สอย  - - - - 
วัสดุ ๕,๐๐๐ - - - - 

รวม ๕,๐๐๐ - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถั่วจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายลเอียด จ านวน ราคา: หน่วย 
จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐    
กระดาษ A ๔ ๒๐ รีม ๙๕ ๑,๙๐๐    
ค่าแฟ้มเอกสารชนิดบาง ๑๐ แฟ้ม ๑๐ ๑๐๐    
กระดาษสี ๑๒๐ แผ่น ๕ ๖๐๐    
ดินสอ ๒๕๐ แท่ง ๒ ๕๐๐    
สีไม้ ๕ กล่อง ๖๐ ๓๐๐    
โปสเตอร์วันส าคัญ ๑๕ แผ่น ๑๐ ๑๕๐    
ค่าล้างอัดภาพกิจกรรม ๒๔ รูป ๑๐ ๒๔๐    
ฟิวเจอร์บอร์ด ๖ แผ่น ๖๐ ๓๖๐    
คัตเตอร์ใบใหญ่ ๒ เล่ม ๘๕ ๑๗๐    
ใบมีดคัตเตอร์ ๑ กล่อง ๑๒๕ ๑๒๕    
กรรไกรขนาด ๘ นิ้ว ๓ เล่ม ๖๕ ๑๙๕    
กระดาษร้อยปอนด์ ๒ โหล ๑๘๐ ๓๖๐    

รวม ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐    



๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน
และการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 

๑. ตรวจบันทึกการอ่าน 
๒. ส ารวจจ านวนนักเรียนจาก
บันทึกสถิติการเข้าห้องสมุด 

ร้อยละ ๗๕ 

๒. ร้อยละของนักเรียนที่แสวงหาความรู้จากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 

ตรวจการบันทึกความรู้จากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (ชิ้นงาน
นักเรียน) 

ร้อยละ ๗๕ 

๓. ร้อยละของนักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง
และเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนุกกับการเรียนและชอบ
มาโรงเรียน 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

ร้อยละ ๗๕ 

๔. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ  และมี
การคิดแบบองค์รวม 

ผลงานการพัฒนากระบวนการคิด ร้อยละ ๗๕ 

๕. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง 

ผลงานนักเรียนจากแบบฝึกทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คิดไตร่ตรอง 

ร้อยละ ๗๕ 

๖. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค์มีจินตนาการ และมีวิสัยทัศน์ 

ผลงานนักเรียนจากแบบฝึกทักษะ
การคิดอย่างสร้างสรรค์  และ
จินตนาการ 

ร้อยละ ๗๕ 

๗.  ร้อยละของนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

รายงานการประเมินการอ่านการ
คิดวิเคราะห์และเขียน 

ร้อยละ ๗๕ 

๘. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

สอบถามความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๗๕ 

 
 
 
 
      ลงชื่อ .............................................                              ลงชื่อ  ................................................. 
             (นายไชยยงค์  โปซิว)                                           (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
               ผู้เสนอโครงการ                                              ผู้อนุมัติโครงการ       
 


