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โครงการ            พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิสมัย ดอนสมจิตร,นางสาวอรสา ศิลารัตน์,นางทัศนีย์  ชูศรีทอง ,      

และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ที่ ๑ ข้อที ่๑  
สนองมาตรฐานการศึกษา   มฐ. ๕   
ระยะเวลาดำเนินการ  16 พฤษภาคม 256๒ – 31 มีนาคม 256๓ 
........................................................................................................................... ..................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 
            ภาษาไทยมีความสำคัญทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  
การใช้ภาษาจึงเป็นทักษะที่ผู้ เรียนต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญไม่ว่าจะเป็นการอ่าน คิดวิเคราะห์   การ
เขียน  การพูด  และการฟัง  รวมทั้งต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาเพ่ือสื่อสารให้ เกิด
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ มีคุณธรรม และมีนิสัยรักการอ่าน  ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถเหล่านี้
อย่างเหมาะสมกับระดับชั้นแล้ว จะทำให้ การเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนา 
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จึงสมควรได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าวในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงจำเป็นต้องมี
สื่อ อุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและการเรียนการสอน ที่เป็นมาตรฐานและเพียงพอต่อนักเรียนในการ
จัดการเรียนรู้  ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของผู้เรียน  สนับสนุนให้ผู้เรียนตระหนักถึง
ความสำคัญของภาษาไทย  ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น 
          ๒.๒ เพ่ือให้ครูผลิตและมีสื่อ นวัตกรรมสำหรับใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
3. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ  
                  ๓.๑.๑  นักเรยีนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
              ๓.๑.๒ ครูมีสื่อ และนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ     
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
                  ๓.๒.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
                  ๓.๒.๒ ครูมีสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร  
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4. ขั้นตอนวิธีดำเนินการ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ 
  - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม  และงบประมาณ 
  - ขออนุมัติโครงการ 
  - คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละกิจกรรมเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงการ    
   - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในโครงการ    
 4.2 ขั้นดำเนินการ 
  - จัดซื้อ จัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

- จัดกิจกรรมรัตนกวี ๔ สมัย สืบสานภาษาไทยให้ยั่งยืน 
- จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

  - จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 
 4.3  ขั้นสรุปผล 
  - สรุปผลการดำเนินงาน/รายงาน   

5. งบประมาณ (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    30,000 บาท) 
 โดยใช้งบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย  ดังนี้  
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว                   30,000   บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา  -        บาท 
 5.3  เงินรายได้สถานศึกษา    -        บาท 
 
 กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย ระยะเวลาดำเนินงาน หมายเหตุ 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 
1 รัตนกวีสี่สมัย สืบสาน

ภาษาไทยให้ยั่งยืน 
- ค่าตกแต่งสถานที่ 
- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าเช่าชุดการแสดง 
 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

๑,๕00 
๑,๕00 
๕,000 
๒,000  

 
 
- 
- 
- 
- 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕62 
- 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
 

 

๒ วันภาษาไทยแห่งชาติ  
- ค่าตกแต่งสถานที่ 
- ค่าป้ายไวนิล 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าเข้าชมการแสดง 
 

- 
- 
- 

 
๑,๕00 
๑,๕00 
๕,000 

- 
 
 

 
 
- 
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ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย ระยะเวลาดำเนินงาน หมายเหตุ 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 
๓ พัฒนานักเรียนที่อ่านไม่

คล่อง เขียนไม่คล่อง 
- ค่าวัสดุชุดฝึกทักษะ
สำหรับนักเรียนอ่านไม่
คล่อง เขียนไม่คล่อง 
 

- 

 
 

    6,000 

 
 
 

 
- 
 

 

 

4 สร้างและจัดซื้อสื่อ
ประกอบการจัดกิจกรรม
อ่านออก เขียนได้ ป.1 
(1)จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือสร้างสื่อ 
 (2)ซื้อสื่อสำเร็จรูป 

 

 
 
 

6,000 
 

 รวมทั้งสิ้น   30,000   
 (รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
6. การวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดผลประเมินผล วิธีการวัดและประเมินผล 
๑. นักเรียนสามารถอ่านออก-เขียนได้ 
๒. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน 
การอ่านและเขียนภาษาไทย    
3. นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถสืบสาน
มรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ และ
เชิดชูเกียรติสุนทรภู่ กวีเอกของไทย 
4. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
5.นักเรียนชั้นป.1 ร้อยละ 90อ่านและ
เขียนภาษาไทยดีขึ้น 

- แบบประเมิน ,แบบวัด 
- แบบทดสอบ 
 
- แบบสังเกต  
 
 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
-ทดสอบวัดการอ่านออก 
เขียนได ้(RT) 

- ทำแบบประเมิน 
- การทดสอบ 
 
- การสังเกต 
 
 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 
-  ทดสอบอ่าน 
-  ทดสอบเขียน 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
          7.๑ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
ให้สูงขึ้น 
          7.๒ ครูผลิตและมีสื่อ นวัตกรรมสำหรับใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

………………………………………………………………………… 
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  (ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)         ผู้เสนอโครงการ              
            (นางพิสมัย  ดอนสมจิตร)                                    (นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร)                                       
   ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                 ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
      
                                                                          

(ลงชื่อ)                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายจำลอง  นามบุญลือ)  
                                ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 
                      (ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 


