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ชื่อโครงการ  : พัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาไทย  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2,3,5,6,7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวกนกภรณ์  แก้วมะ  
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564                                                       
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  เงินอุดหนุนรายหัว   40,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้ 

ขั้นพ้ืนฐาน จนถึงทักษะขั้นสูง สืบเนื่องจากภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกรายวิชา จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมี 
การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
อย่างเหมาะสมน านักเรียนสู่การแข่งขันอย่างเต็มก าลังความสามารถ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย
และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป ดังนั้นการศึกษาจะพัฒนาไปได้อย่างสมบูรณ์
จะต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี มีความพร้อมในการท างาน ผลงานที่ออกมาจะมีคุณภาพที่สมบูรณ์มากขึ้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังขาดวัสดุครุภัณฑ์ด าเนินงาน 
อีกหลายด้านที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้การท างานของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
2.1 เพ่ือจัดหาสื่อวัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัย เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกัน 
2.3 เพ่ือจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะภาษาไทยใช้ในชีวิตประจ าวันและศึกษาต่อ 
     ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.4 เพ่ือพัฒนาการทักษะอ่าน การเขียนภาษาไทย 
2.5 เพ่ือปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านภาษาไทยให้กับผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาในทุกระดับชั้นและทุกคน 
 

3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
   3.1.1 มีสื่อวัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน 
                       3.1.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และน าความรู้ไปพัฒนาทักษะต่างๆ 
                               อยา่งมีประสิทธิภาพและแม่นย าขึ้น  
   3.1.3 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความรู้ ความแม่นย าในเนื้อหา  
           รายวิชาภาษาไทย และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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   3.1.4 นักเรียนทุกระดับและทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษาไทย 
 ด้านคุณภาพ  
              3.2.1 มีห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระภาษาไทยมีความน่าอยู่สะอาด มีอุปกรณ์การด าเนินพร้อม 
                              ใช้งาน 
   3.2.2 นักเรียนน าทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ต่างๆไปฝึกปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.3 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้  
                              และการท างานอ่ืนๆได้อย่างมีคุณภาพ 
   3.2.4 นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิผล 

 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
  1. ปรับปรุงห้องศูนย์ภาษาไทย
ให้มีความพร้อมต่อการจัดการ
เรียนการสอน (20,000 บาท 

1. เพ่ือให้การจัดการ การบริหารงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ 
สื่อวัสดุครุภัณฑ์มีเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน/ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางภาษาไทย 

2. ปรับปรุงห้องอาคารพิเศษให้
เป็นห้องเรียนที่พร้อมต่อการเรียน
การสอน และเอ้ือต่อการสืบค้น
อย่างหลากหลาย (20,000 บาท) 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีสถานที่เรียน ที่มี
ความพร้อมต่อการสืบค้นและเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 

2. ร้อยละของนักเรียนที่
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ที่มี
ความพร้อมต่อการเรียน
การสอน 
3.ร้อยละของกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทยผลิต จัดหาและ
ใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1. ประชุมวางแผนขอบข่ายการด าเนินงาน 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการที่วางไว้               

              จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย และปรับปรุง
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า เพิ่มศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ และดึงดูดนักเรียน
เข้ามาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน หรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  
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เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ภาษาไทย พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
จัดท าสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ทันสมัยกับยุค 4.0 สร้างเอกสารแบบทดสอบเพ่ือให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะมากข้ึน  
  7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขต 
การด าเนินงานโครงการ 

           

2 จัดท าโครงการ            

3 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ และ
ผู้บริหาร สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            

5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน            

6. ด าเนินการตามแผนการด าเนิน
โครงการ 

           

 6.1. ปรับปรุงห้องศูนย์ภาษาไทยให้มี
ความพร้อมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

           

 6.2 ปรับปรุงห้องอาคารพิเศษให้เป็น
ห้องเรียนที่พร้อมต่อการเรียนการ
สอน และเอ้ือต่อการสืบค้นอย่าง
หลากหลาย  

           

7. ประเมินผลการด าเนินงาน            

8. สรุปและรายงานผล            
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 40,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว      40,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .........................        บาท 
  - อ่ืนๆ  .................... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. ปรับปรุงห้องศูนย์ภาษาไทยให้มีความ

พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน  
   

20,000 
 
20,000 

  
20,000 

2. ปรับปรุงห้องอาคารพิเศษให้เป็นห้องเรียน
ที่พร้อมต่อการเรียนการสอน และเอ้ือต่อ
การสืบค้นอย่างหลากหลาย 

   
 
20,000 

 
 
20,000 

  
 
20,000 

 รวม   40,000 40,000  40,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องศูนย์ภาษาไทยอาคารอินทรนิล , อาคารพิเศษ 3  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกนกภรณ์  แก้วมะ 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : .กลุ่มงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร 
     ทั่วไป 

Check (C) 

11. การประเมินผล : สังเกต  แบบประเมินโครงการ แบบสอบถาม  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

           1. นักเรียนมีห้องปฏิบัติการภาษาไทย ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นได้  
           2. นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
           3. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเป็นเยาวชนต้นกล้า เยาวชนต้นแบบของทักษะการ 
              สื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังค 
12.2 ผลผลิต    

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
  2. นักเรียนมีผลการสอบ O-NET สูงขึ้น 
  3. นักเรียนมีทักษะการพูด (การกล่าวสุนทรพจน์) 
  4. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย จากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ และหน่วยงาน 
                        ต่างๆ 
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12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1. โรงเรียนมีเยาวชนที่มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  2. ชุมชนมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของโรงเรียน  
  3. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางสาวกนกภรณ์  แก้วมะ) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวนิดา   คณะพล)                (นางฐปนีย์      นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย   
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3,4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2,3,4 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางไพรัตน์  ดงบัง และครูภาษาไทยทุกคน 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2563 – มกราคม 2564                                                       
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  8,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้  

ขั้นพ้ืนฐาน จนถึงทักษะขั้นสูง สืบเนื่องจากภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกรายวิชา จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้อง 
มีการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมน านักเรียนสู่การแข่งขันอย่างเต็มก าลังความสามารถ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย
และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป ดังนั้นการศึกษาจะพัฒนาไปได้อย่างสมบูรณ์
จะต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี มีความพร้อมในการท างาน ผลงานที่ออกมาก็จะมีคุณภาพท่ีสมบูรณ์มากข้ึน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงานอีกหลาย
ด้านที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้การท างานของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความสะดวก  
และมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
2.1 เพ่ือจัดหาสื่อวัสดุ-ครภุัณฑ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกัน 
2.3 เพ่ือจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะภาษาไทยใช้ในชีวิตประจ าวันและศึกษาต่อ 
     ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.4 เพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 
     ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.5 เพ่ือปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านภาษาไทยให้กับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
     1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
   3.1.1 มีสื่อวัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน 
                       3.1.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และน าความรู้ไปพัฒนาทักษะต่างๆ 
                               อยา่งมีประสิทธิภาพและแม่นย าขึ้น  
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   3.1.3 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความรู้ ความแม่นย าในเนื้อหา  
           รายวิชาภาษาไทย และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
   3.1.4 นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
 ด้านคุณภาพ  
              3.2.1 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระภาษาไทยมีความน่าอยู่สะอาด มีอุปกรณ์การด าเนินพร้อม 
                              ใช้งาน 
   3.2.2 นักเรียนน าทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ต่างๆไปฝึกปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.3 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้  
                              และการท างานอ่ืนๆได้อย่างมีคุณภาพ 
   3.2.4 นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิผล 
 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ 
ม.4  

1. เพ่ือให้นักเรียนที่มีผลคะแนนต่ าในการ
สอบเข้าเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ได้เพ่ิม
ศักยภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาผลการ
เรียนให้อยู่ในระดับดี 

1. ร้อยละของนักเรียน
กลุ่มท่ีมีคะแนนสอบเข้า
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4  มี
การพัฒนาตนเองเพ่ิมขึ้น 
 

2.กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือ
เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย  

2. กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย  
 

2. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมประกวด/แข่งขัน
ทักษะภาษาไทยตามเวที
ต่างๆ  

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย  

3. เพ่ือให้มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ครูผู้สอนให้ใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันยุค 4.0  
มีเอกสาร/ป้ายนิเทศ/ท าเนียบบุคลากร/
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการท างาน
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างครบครัน 

3. ร้อยละของกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทยผลิต จัดหาและ
ใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้/
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางภาษาไทย 
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DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1. ประชุมวางแผนขอบข่ายการด าเนินงาน 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการที่วางไว้               

              จัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยการปรึกษาหารือประชุม
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ความรู้ภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย จัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ด้านทักษะการพูด (การกล่าวสุนทรพจน์) จัดท าเอกสารแบบทดสอบเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะมากข้ึน ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย ส่งเสริมนักเรียนสอบวัด
ความรู้ด้านภาษาไทยและ เตรียมนักเรียนเพื่อสอบ O-NET และ GAT- PAT  สู่มหาวิทยาลัย 
  7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขต 

การด าเนินงานโครงการ 

  
          

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ และ
ผู้บริหาร สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

  
          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6. ด าเนินการตามแผนการด าเนิน
โครงการ 

  
          

 6.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 

 
           

 6.2 ประชุมนิเทศภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยอย่างน้อย 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เดือนละ 1 ครั้ง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้
ภาษาไทย 

 6.3 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียน  
     ม.1 และ ม.4 

 
           

 6.4 ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขัน (3,000 บาท) 

 
           

 6.5จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
(5,000 บาท) 

 

           

7. ประเมินผลการด าเนินงาน             

8. สรุปและรายงานผล             

 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 8,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 8,000    บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .....................   บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมประกวด

แข่งขันทักษะภาษาไทย  
3.1 ค่าอาหารนักเรียน   
3.2 ค่าเอกสาร 

 
 
   2,500 

  
 
 
  500 

 
 
2,500 
  500 

  
 
2,500 
  500 

 รวม   2,500    500 3,000  3,000 
2.  จัดหาวัสดุอุปกรณท์ี่จ าเป็น 

ในการพัฒนากิจกรรมการเรียน 
การสอนภาษาไทย (5,000 บาท) 
-วัสดุอุปกรณ์ 

   
 
 
5,000 

  
 
 
5,000 

  
 
 
5,000 

 รวม   5,000 5,000  5,000 
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8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : .กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานนโยบายและแผน  

Check (C) 

11. การประเมินผล : สังเกต  ผลการแข่งขัน ผลการสอบวัดความรู้ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

           1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยอย่างทั่วถึง  
           2. นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
           3. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเป็นเยาวชนต้นกล้า เยาวชนต้นแบบของทักษะการ 
              สื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม 

 

12.2 ผลผลิต    
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
  2. นักเรียนมีผลการสอบวัดความรู้สูงขึ้น 
  3. นักเรียนมีทักษะด้านภาษาไทยสูงขึ้น 
  4. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย จากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ และหน่วยงาน 
                        ต่างๆ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1. โรงเรียนมีเยาวชนที่มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  2. ชุมชนมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของโรงเรียน  
  3. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางไพรัตน์   ดงบัง) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวนิดา   คณะพล)                (นางฐปนีย์      นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : โครงการวันร าลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ   
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2,3,4,5,6,7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวรัญชน์ชยารัตน์  เครือหมื่น,นางสาวกนกภรณ์  แก้วมะ และครูภาษาไทยทุกคน 
ระยะเวลา :  มิถุนายน 2563 – กรกฎาคม 2563                                                       
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  30,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 สุนทรภู่เป็นมหากวีที่มีผู้รู้จักและได้รับการยกย่องว่าเป็นจินตกวีผู้มีชื่อเสียงในด้านส านวน

กลอนสร้างสรรค์ ใช้อบรมสั่งสอน ท่านเป็นเสมือนครูคนหนึ่งของคนไทย ในปี พ.ศ. 2529 องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลส าคัญของโลก  
อีกประการหนึ่งภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของชาติไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลเดชได้พระราชทานพระราชด าริ พระวินิจฉัยที่มีคุณค่ายิ่งเกี่ยวกับภาษาไทยและการรักษาภาษาไทย
ไว้ให้บริสุทธิ์ ซึ่งแสดงให้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถ ความสนพระราชหฤทัย ความห่วงใยที่มีต่อการใช้
ภาษาไทย และเพ่ือปลูกฝังทักษะทางภาษาไทยให้แก่นักเรียน ในฐานะที่เป็นสมบัติของชาติ ที่คนไทยทุกคน
ต้องรัก หวงแหน สืบทอดไว้และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดท าโครงการ  
วันร าลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
2.1 เพ่ือจัดหาสื่อวัสดุ-ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกัน 
2.3 เพ่ือจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะภาษาไทยใช้ในชีวิตประจ าวันและศึกษาต่อ 
     ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.4 เพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 
     ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.5 เพ่ือปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านภาษาไทยให้กับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
     1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
3.  เป้าหมาย : 
     3.1ด้านปริมาณ   
                   3.1.1 ร้อยละร้อยนักเรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจต่อบรรพชนด้านภาษาไทยเห็นความส าคัญ 
                          ของการใช้ภาษาไทย   
                   3.1.2. ได้นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครบตามทักษะการแข่งขัน 
                            ด้านภาษาไทย 
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3.2ด้านคุณภาพ  

              3.2.1 นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ได้พัฒนาตนเองตรงตามศักยภาพ มีผลงาน 
                              และกล้าแสดงออก 
                      3.2.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาภาษาไทย 
                      3.2.3 นักเรียนมีศักยภาพด้านการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมากข้ึน 
   3.2.4 นักเรียนน าทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ต่างๆไปฝึกปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.5 นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิผล 
 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. บวงสรวงสุนทรภู ่ 1. เพ่ือให้นักเรียนแสดงความภาคภูมิใจ

ต่อบรรพชนภาษาไทย 
1. ร้อยละของนักเรียนที่
แสดงความภาคภูมิใจต่อ
บรรพชนภาษาไทย 

2. จัดป้ายนิเทศเผยแพร่
ชีวประวัติผลงานสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

2. เพ่ือให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่
ศึกษาค้นคว้าและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

3. จัดกิจกรรมวันภาษาไทย/ 
    วันสุนทรภู่ 
- การแสดงละคร 
- ประกวดการแต่งกายตัวละคร 
   ในวรรณคด ี
-ซุ้มนิทรรศการของนักเรียน 
- ประกวดวาดภาพตัวละคร 
  ในวรรณคด ี
- ประกวดแต่งค าประพันธ์ 
- ประกวดอ่านท านองเสนาะ  
- ประกวดแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ 
- ตอบปัญหาภาษาไทย 
- ประกวดคัดลายมือ 
- แข่งขันเขียนตามค าบอก 
- ประกวดเขียนเรียงความ 
- เสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุนทภู่ และภาษาไทย 
 

3. เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออกและ
ฝึกฝนศักยภาพตนเองในทางที่ถูกต้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

3.ร้อยละของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมและกล้า
แสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 
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DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท าพิธีบวงสรวงสุนทรภู่
ในช่วงเช้า และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตอลดทั้งวัน และด าเนินกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทภู่ตลอดเดือนมิถุนายน 
2563 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทุกระดับชั้นและคณะครูทุกท่านร่วมพิธี  วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
เดือนกรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยอย่างหลากหลาย ดังนี้ การแสดงละประกวดการแต่ง
กายตัวละครในวรรณคดี ประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี ซุ้มนิทรรศการของนักเรียน ประกวดแต่งค า
ประพันธ์ ประกวดอ่านท านองเสนาะ ประกวดยอดนักอ่านตอบปัญหาภาษาไทย ประกวดคัดลายมือ แข่งขัน
เขียนตามค าบอก ประกวดเขียนเรียงความ เสียงตามสายให้ความรู้ด้านภาษาไทย จัดป้ายนิเทศเผยแพร่
ชีวประวัติผลงานสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
          7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงานโครงการ 

 
           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว้ 

 
           

 6.1 การแสดงละคร             

 6.2 ประกวดแต่งกายตัวละครใน
วรรณคดี 

 
           

 6.3 ซุ้มนิทรรศการของนักเรียน             
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 6.4 ประกวดวาดภาพตัวละครใน

วรรณคดี 

 
           

 6.5 ประกวดแต่งค าประพันธ์             

 6.6 ประกวดอ่านท านองเสนาะ             

 6.7 ประกวดแฟนพันธ์แท้สุนทรภู่             

 6.8 ตอบปัญหาความรู้ด้านภาษาไทย             

 6.9 ประกวดคัดลายมือ             

 6.10แข่งขันเขียนตามค าบอก             

 6.11ประกวดการเขียนเรียงความ             

 6.12เสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับ
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 

 
           

7. ประเมินผลการด าเนินงาน             

8. สรุปและรายงานผล             

 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 30,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว      30,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .........................        บาท 
  - อ่ืนๆ  .................... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. เครื่องบวงสรวงสุนทรภู่   1,130 1,130  1,130 
 เงินรางวัลการเดินแบบแต่งกายตัว

ละครในวรรณคดี 
 4,000  4,000  4,000 

 เงินรางวัลการแสดงละคร  2,000  2,000  2,000 
 เงินรางวัลการแสดงพิธีเปิดงาน  1,000  1,000  1,000 
 เงินสนับสนุนการจัดซุ้มนิทรรศการ  4,000  4,000  4,000 
 เงินรางวัลวงดนตรี  1,000  1,000  1,000 
 เงินรางวัลการจัดกิจกรรมแข่งขัน  10,000  10,000  10,000 
   วัสดุอุปกรณ์   4,830 4,830  6,830 

 รวม - 24,000 6,000 30,000 - 30,000 
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8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรัญชน์ชยารัตน์  เครือหมื่น ,นางสาวกนกภรณ์  แก้วมะ  
                                 และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : .กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

Check (C) 

11. การประเมินผล : สังเกต  ผลการแข่งขัน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

           1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยอย่างทั่วถึง  
           2. นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
           3. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเป็นเยาวชนต้นกล้า เยาวชนต้นแบบของทักษะการ 
              สื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม 
12.2 ผลผลิต    

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
  2. นักเรียนมีความซาบซึ้งในการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3. นักเรียนมีทักษะปฏิบัติต่างๆ ด้านภาษาไทย 
  4. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 
 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    นักเรียนมีความภาคภูมิใจต่อบรรพชนด้านภาษาไทยและใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้า 
                     ให้เกิดประโยชน์ 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางสาวรัญชน์ชยารัตน์      เครือหมื่น) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวนิดา   คณะพล)                (นางฐปนีย์      นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย   
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3,4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2,3,4 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวนิดา  คณะพล  และครูภาษาไทยทุกคน 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2563 – มกราคม 2564                                                       
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   22,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้ 

ขั้นพ้ืนฐาน จนถึงทักษะขั้นสูง สืบเนื่องจากภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกรายวิชา จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม สามารถน านักเรียนสู่การเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตลอดจนการแข่งขันต่างๆอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ มีการส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
ดังนั้นการศึกษาจะพัฒนาไปได้อย่างสมบูรณ์จะต้องมีปัจจัยหลายอย่างท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความพร้อมในการท างาน ผลงานที่
ออกมาจะมีคุณภาพสมบูรณม์ากข้ึน ผู้เรียนมีทักษะด้านการพูดที่ดี พร้อมน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้อย่างภาคภูมิใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
2.1 เพ่ือจัดหาสื่อวัสดุ-ครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกัน 
2.3 เพ่ือจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะภาษาไทยใช้ในชีวิตประจ าวันและศึกษาต่อ 
     ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.4 เพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 
     ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.5 เพ่ือเตรียมความพร้อมแห่งการเรียนรู้ด้านภาษาไทยให้กับนักเรียนที่มุ่งสู่ความส าเร็จ  
     และเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2.6 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการพูดที่สามารพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ 

3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
   3.1.1 มีสื่อวัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน 
                       3.1.2 ผู้เรยีนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และน าความรู้ไปพัฒนาทักษะต่างๆ 
                               อยา่งมีประสิทธิภาพและแม่นย าขึ้น  
   3.1.3 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความรู้ ความแม่นย าในเนื้อหา  
           รายวิชาภาษาไทย และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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   3.1.4 ผู้เรียนทุกระดบัชั้น ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
                       3.1.5 ผู้เรยีนมีความพร้อมเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
                       3.1.6 ผู้เรียนมีความรู้ด้านทักษะการพูดสูงขึ้น 

 
 ด้านคุณภาพ  
              3.2.1 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระภาษาไทยมีความน่าอยู่สะอาด มีอุปกรณ์การด าเนินพร้อม 
                              ใช้งาน 
   3.2.2 ผู้เรียนน าทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ต่างๆไปฝึกปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.3 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้  
                              และการท างานอ่ืนๆได้อย่างมีคุณภาพ 
   3.2.4 ผู้เรียนอ่านเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิผล 
 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง 
เขียนไม่คล่อง (5,000 บาท) 

1. เพ่ือให้นักเรียนที่อ่านไม่ออก  
เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง  
มีพัฒนาการในการอ่าน การเขียน  
ได้คล่องขึ้น และสามารถอ่าน-เขียน 
ข้อความที่ยาวขึ้นได้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
สามารถอ่าน-เขียนได้เพ่ิม
มากขึ้น 

2. กิจกรรมเตรียมนักเรียนเพื่อ
สอบ O-NET ,GAT, PAT  
(2,000 บาท) 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบ 
 O-NET ,GAT, PAT  

2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้
คะแนนสอบ O-NET 
เพ่ิมข้ึน 

3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน
การพูด (การกล่าวสุนทรพจน์) 
(15,000 บาท) 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และมีทักษะ
ด้านการกล่าวสุนทรพจน์ 

3. ร้อยละของนักเรียนที่
สามารถเขียนเรื่องราวและ 
กล่าวสุนทรพจน์ 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1. ประชุมวางแผนขอบข่ายการด าเนินงาน 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
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6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการที่วางไว้               
              จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยการปรึกษาหารือ
ประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ความรู้ภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย จัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ด้านทักษะการพูด (การกล่าวสุนทรพจน์) จัดท าเอกสารแบบทดสอบเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะมากข้ึน ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย ส่งเสริมนักเรียนสอบวัด
ความรู้ด้านภาษาไทยและ เตรียมนักเรียนเพื่อสอบ O-NET และ GAT- PAT  สู่มหาวิทยาลัย 
  7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขต 

การด าเนินงานโครงการ 

  
          

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ และ
ผู้บริหาร สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

  
          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6. ด าเนินการตามแผนการด าเนิน
โครงการ 

  
          

 6.1 ประชุมนิเทศภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยอย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้
ภาษาไทย 

 

           

 6.2 กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง 
เขียนไม่คล่อง 

 
 

          

 6.3 กิจกรรมเตรียมนักเรียนเพ่ือสอบ 
O-NET ,GAT, PAT 

 
           

 6.4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน 
การพูด (การกล่าวสุนทรพจน์) 

 
           

7. ประเมินผลการด าเนินงาน             

8. สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 22,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ....................... บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  22,000        บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่ออก เขียน

ไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง (5,000บาท) 
-วัสดุอุปกรณ์ 

   
 
5,000 

 
 
5,000 

  
 
5,000 

 รวม   5,000 5,000  5,000 
4. กิจกรรมเตรียมนักเรียนเพ่ือสอบ O-NET ,GAT, 

PAT (2,000 บาท) 
-วัสดุอุปกรณ์ 

   
 
 2,000 

 
 
 2,000 

  
 
  2,000 

 รวม   2,000 2,000  2,000 
5. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการพูด  

(การกล่าวสุนทรพจน์) จ านวน 1 วัน 
5.1ค่าวิทยากร จ านวน 1 วัน  
(6ชั่วโมงXชั่วโมงละ600) 
5.2ค่าที่พักวิทยากร (1 คืน) 
5.3ค่าพาหนะวิทยากร 
5.4ค่าอาหารนักเรียน ค่าเบรก จ านวน 100 คน 

 
 
3,600 
 
600 
800 
10,000 

   
 
3,600 
 
600 
800 
10,000 

 
 

 
 
3,600 
 
600 
800 
10,000 

 รวม 15,000   15,000  15,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : .กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานนโยบายและแผน  

Check (C) 

11. การประเมินผล : สังเกต  ผลการแข่งขัน ผลการสอบ O-NET และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

           1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยอย่างทั่วถึง  
           2. นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
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           3. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเป็นเยาวชนต้นกล้า เยาวชนต้นแบบของทักษะการ 
              สื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม 

 

12.2 ผลผลิต    
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
  2. นักเรียนมีผลการสอบ O-NET สูงขึ้น 
  3. นักเรียนมีทักษะการพูด (การกล่าวสุนทรพจน์) 
  4. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย จากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ และหน่วยงาน 
                        ต่างๆ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1. โรงเรียนมีเยาวชนที่มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  2. ชุมชนมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของโรงเรียน  
  3. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางวนิดา  คณะพล) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวนิดา   คณะพล)                (นางฐปนีย์      นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาอัจฉริยะภาพทางภาษาไทย (การน านักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,2,3,5,6,7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2,3 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวสกลรัตน์  พูนทองอินทร์ และนางวนิดา  คณะพล 
ระยะเวลา :  1 มิถุนายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  10,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ                    

การด าเนินชีวิต ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในการสร้างบุคลากร โดยเฉพาะเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน                                 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
จึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทย เพื่อเปิดโอกาส
และพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน ให้ได้รับประสบการณ์และเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ                           
เช่น การแต่งค าประพันธ์ การตอบปัญหาภาษาไทย การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้วรรณคดีไทย และกิจกรรมอ่ืน ๆ                    
ที่เกี่ยวข้อง ที่จะน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการรวมถึงการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ ให้กับนักเรียน 
 2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 3.  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 
 4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากประสบการณ์จริง 
 5.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม 
3.  เป้าหมาย : 
 3.1 ด้านปริมาณ   
  3.1 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย จ านวน  50 คน 
  3.2 มีนักเรยีนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย  จ านวน  20 คน 
  3.3 มีครูเข้าร่วมการแข่งขัน    จ านวน   5 คน 
 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  3.2.2 นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากประสบการณ์จริง 
  3.2.3 นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 
                     3.2.4 นักเรยีนได้ฝึกความสามารถทางภาษาไทยได้ถูกต้อง 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอกที่ได้จัดการ
แข่งขันต่างๆ เช่น การแต่งค า
ประพันธ์ แฟนพันธุ์แท้วรรณคดี
ไทย การแขง่ขันคัดลายมือ การ
แข่งขันพูดสุนทรพจน์ การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาการภาษาไทย 
ฯลฯ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะ
ทางภาษาไทย ทั้งด้านการอ่าน เขียน 
หลักภาษาและวรรณคดี 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางภาษาไทย 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
วิชาภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

รางวัลที่ได้รับจากการ
แข่งขันการแต่งค า
ประพันธ์ แฟนพันธุ์แท้
วรรณคดีไทย การแข่งขัน
คัดลายมือ การแข่งขันพูด
สุนทรพจน์ การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาการ
ภาษาไทย ฯลฯ 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแต่ง
ค าประพันธ์ แฟนพันธุ์แท้วรรณคดีไทย การแข่ขันคัดลายมือ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาการภาษาไทย ประพันธ์ ประกวดอ่านท านองเสนาะ ประกวดยอดนักอ่านตอบปัญหา
ภาษาไทย ประกวดคัดลายมือ แข่งขันเขียนตามค าบอก ประกวดเขียนเรียงความ เสียงตามสายให้
ความรู้ด้านภาษาไทย จัดป้ายนิเทศเผยแพร่ชีวประวัติผลงานสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

          7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ  

            

2. จัดท าโครงการ             
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 
 

           

4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน              
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว้ โดยส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะภาษาไทย ในรายการที่
เปิดรับสมัคร 

 

           

7. ประเมินผลการด าเนินงาน             
8. สรุปและรายงานผล             

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 10,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ......................... บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  10,000  บาท 
  - อ่ืนๆ  .................... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. แข่งขันวนัภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นักเรียน 6 คน ครู 2 คน 
-ค่าที่พักในการแข่งขัน จ านวน 4 ห้อง 2 คืน 
(คืนละ 700 บาท * 2 คืน * 4 ห้อง ) 
 

-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (250 กม.* 4 บาท *2 
เที่ยว) 
 

-ค่าเบี้ยเลี้ยง ( 240 บาท * 2 คน * 3 วัน) 
 

-ค่าอาหารนักเรียน (180 บาท * 6 คน * 3 วัน) 

  
 

5,600 
 

2,000 
1,000 

 

  
 

5,600 
 

2,000 
1,000 

 

  
 

5,600 
 

2,000 
1,000 

 

 แข่งขันวนัภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (13 กม * 4 บาท * 2 เท่ียว) 
-ค่าอาหารนักเรียน (50 บาท * 4 คน * 1 วัน) 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 แข่งขันแต่งกลอนสด ที่วัดพระธาตุพนม  
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (76 กม.* 4 บาท *2 เที่ยว) 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ( 240 บาท * 2 คน * 1 วัน) 
-ค่าอาหารนักเรียน (180 บาท * 6 คน * 1 วัน) 

  
400 

 
1,000 

  
400 

 
1,000 

  
400 

 
1,000 
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 แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (13 กม * 4 บาท * 2 เท่ียว) 
-ค่าอาหารนักเรียน (50 บาท * 2 คน * 1 วัน) 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 แข่งขันการพูดผญาภาษาถิ่นทีม่หาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (13 กม * 4 บาท * 2 เท่ียว) 
-ค่าอาหารนักเรียน (50 บาท * 1 คน * 1 วัน) 

-  
 
 

  
 
 

  
 
 

 รวม - 10,000  10,000 - 10,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : สถานที่จัดแข่งขันจากหน่วยงานภายนอก 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสกลรัตน์  พูนทองอินทร์ และนางวนิดา  คณะพล 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : .กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

Check (C) 

11. การประเมินผล : สังเกต  ผลการแข่งขัน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

           1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยอย่างทั่วถึง  
           2. นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
           3. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเป็นเยาวชนต้นกล้า เยาวชนต้นแบบของทักษะการ 
              สื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังค 

 
12.2 ผลผลิต    

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
  2. นักเรียนมีความซาบซึ้งในการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3. นักเรียนมีทักษะปฏิบัติต่างๆ ด้านภาษาไทย 
  4. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 
 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    นักเรียนมีความภาคภูมิใจต่อบรรพชนด้านภาษาไทยและใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้า 
                     ให้เกิดประโยชน์ 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางสาวสกลรัตน์  พูนทองอินทร์) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวนิดา   คณะพล)                (นางฐปนีย์      นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 


