
กลุ$มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย  จำนวน ……3….. โครงการ 

************************************************************************************************************************ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

ลักษณะโครงการ ¨/ โครงการต4อเนื่อง ¨ โครงการใหม4 

ผู/รับผิดชอบโครงการ นางอรศิริ  เทพณรงค> 

ความสอดคล/อง ยุทธศาสตร>ที 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูHสู4มาตรฐานสากล 

                                   กลยุทธ>ที ่7 ส4งเสริมการผลิตและการใชHสื่อจัดกระบวนการเรียนรูH 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 3 (3.2)  ใชHสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล4งเรียนรูHทีเ่อื้อต4อการเรียนรูH  

 สมศ. ตัวบ4งชี้ขHอที ่5 คร ู/อาจารย> เปWนคนดีมีความสามารถ  

 มาตรฐานสากล - 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

ดHวยกลุ4มสาระการเรียนรูHภาษาไทย  ไดHตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนHนนักเรียนเปWนสำคัญ  

นักเรียนไดHมีส4วนร4วม  แสดงออกและปฏิบัติจริง  สามารถบูรณาการความรูHนำไปใชHในชีวิตประจำวันไดHตามความคาดหวังของหลักสูตร  

จึงจำเปWนอย4างยิ่งที่ครูจะตHองเตรียมพรHอมในการพัฒนา รูปแบบ เนื้อหา วิธีการ  ผลิตสื่อการเรียนการสอน  โดยใชHเทคโนโลยี

หลากหลาย  ทันสมัย  เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนใหHต4อเนื่องเหมาะสม  

อันจะเปWนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหHเกิดขึ้นกับผูHเรียนไดHอย4างชัดเจน  จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการนี้ขึ้นดHวยเหตุผลดังกล4าวขHางตHน 

2. วัตถุประสงคP 

2.1  ครูมีวัสดุ อุปกรณ> ครุภัณฑ> ในการจัดการเรียนการสอนครบถHวน 

3. เปQาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

       3.1.  ครูในกลุ4มสาระการเรียนรูHภาษาไทย มีวัสดุ อุปกรณ> ครุภัณฑ> ในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนอย4าง

ครบถHวน สะดวกและมีคุณภาพดี 

 

 3.2 เชิงปริมาณ 

      3.2.  ครูในกลุ4มสาระการเรียนรูHภาษาไทย 100% มีวัสดุ อุปกรณ> ครุภัณฑ> ในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน      

4. สถานที่ดำเนินการ 
 หHองเรียนกลุ4มสาระการเรียนรูHภาษาไทย 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ต.ค. 2563- ก.ย. 2564 
  



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 

ปX พ.ศ.
2563 

ปX พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม .
ค.

 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

.  

พ
. ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.  ประชุมวางแผนเขียนโครงกร  *             
นางอรศิริ 
เทพณรงค> 

2.  จัดซื้อ/จัดหา/จัดจHาง/จัดทำ  *           

3.  สรุป/รายงานผล       *       

 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป]นต/องใช/ 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น 38,025บาท   (สามหมื่นแปดพันยี่สิบหHาบาทถHวน)  

ประกอบดHวย  

 1.  เงินอุดหนุนค4าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน  38,025  บาท  
หมายเหต ุ ถัวจ4ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  ครูในกลุ4มสาระการเรียนรูHภาษาไทย 100% มี

วัสดุ อุปกรณ> ครุภัณฑ> ในการปฏิบัติงานการ

จัดการเรียนการสอน      

1.  สังเกตพฤติกรรมการใชHวัสดุ 

อุปกรณ> ครุภัณฑ> ในการจัดการ

เรียนการสอนของคณะคร ู

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

ในการใหHบริการ  การใชHวัสดุ

อุปกรณ> ครุภัณฑ> ในการจัดการ

เรียนการสอน 

 

 

ลงชื่อ ............ ..................................... ผูHเสนอโครงการ 

         (นางอรศิริ  เทพณรงค> ) 

ตำแหน4ง  หัวหนHากลุ4มสาระการเรียนรูHภาษาไทย 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน4ง  หัวหนHากลุ4มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

         ( นายเจษฎา  ศรีวิเศษ ) 

ตำแหน4ง รองผูHอำนวยการกลุ4มบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน>  สันติพิทักษ>) 

 ตำแหน4ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 



2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม       โครงการส4งเสริมทักษะทางภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม 

     กิจกรรมวันสุนทรภู4 26 มิถุนายน 2564 

     กิจกรรมวันภาษาไทยแห4งชาติ 29 กรกฎาคม 2564 

ลักษณะโครงการ ¨/ โครงการต4อเนื่อง ¨ โครงการใหม4 

ผู/รับผิดชอบโครงการ นางอรศิริ  เทพณรงค> 

ความสอดคล/อง                ยุทธศาสตร>ท ี1 การพัฒนาผูHเรียนใหHมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                    กลยุทธ>ที่ 6 ส4งเสริมและอนุรักษ>ความเปWนไทย  

                                    สพฐ.   มาตรฐานที่ 3 (3.1)  จัดการเรียนรูHผ4านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ 

                                    สามารถนำไปประยุกต>ใชHในชีวิตไดH 

                                    สมศ. ตัวบ4งชี้ที่ 15 การส4งเสริมสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรม  

 มาตรฐานสากล ขHอที่ 5 ร4วมกันรับผิดชอบต4อสังคมโลก 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ดHวยพระราชบัญญัติการศึกษาศึกษาไทย  มุ4งมั่นใหHนักเรียนมีความรูHคู4คุณธรรม  โดยเนHนใหHนักเรียนเก4ง ดี มีสุข  พรHอมทั้งมี

จิตสำนึกอนุรักษ>ประเพณีวัฒนธรรมไทยและทHองถิ่น  กลุ4มสาระการเรียนรูHภาษาไทยจึงจัดกิจกรรมเสริมสรHางประสบการณ>ทักษะทาง

วิชาการดHานภาษาไทย และกิจกรรมเพื่อสรHางจิตสำนึกใหHนักเรียนเห็นคุณค4า  ร4วมอนุรักษ>  แสดงออกดHานประเพณีวัฒนธรรมไทยและ

ประจำทHองถิ่นอย4างสรHางสรรค> 

2. วัตถุประสงคP 

 2.1   นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาไทยไดHรับการส4งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ  โดยมีเวทีในการแสดงออก 

 2.2  นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ>วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมทHองถิ่น  โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางภาษา 

3. เปQาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

        3.1.1 นักเรียนจำนวน 100%  มีส4วนร4วมในการจัดกิจกรรม  การอนุรักษ>วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทHองถิ่นอยู4ใน

เกณฑ>ดี 

                   3.1.2  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู4ในเกณฑ>ดี   

 3.2 เชิงปริมาณ 

        3.2.1  นักเรียนจำนวน  100%   ใหHความร4วมมือ  เขHาร4วมกิจกรรม 

                   3.2.2  นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาไทยไดHรับการส4งเสริมตามศักยภาพ 100 %  

4. สถานที่ดำเนินการ 
 หHองเรียนกลุ4มสาระการเรียนรูHภาษาไทย/อาคารอเนกประสงค> 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 26 มิถุนายน 2564,  29 กรกฎาคม 2564 
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 

ปX พ.ศ. 

2563 

ปX พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 
ก.

พ
.  

ม.ี
ค.

 

เม
. ย

.  

พ
. ค

. 

ม .ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.  ประชุมวางแผนเขียนโครงการ *               



2.  ประชุมปรึกษาหารือ/มอบหมายงาน         * *    

3. ดำเนินงาน/กิจกรรม 
   3.1  กิจกรรมนิทรรศการ 
   3.2  กิจกรรมแข4งขันทักษะ 
   3.3  กิจกรรมการแสดงบนเวท ี

         
* 
* 

 
 
 
* 

  

4.  ติดตามประเมินผล/สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

          *  

 
7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป]นต/องใช/  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น  26,600 บาท (สองหมื่นหกพันหกรHอยบาทถHวน) 
  1.  กิจกรรม วันสุนทรภู$ จำนวน 9,000  บาท 
   1.1  ค4าวัสดุอุปกรณ>จัดนิทรรศการมีชีวิต “วันสุนทรภู4”            2,000  บาท 
   1.2  ค4าเครื่องแต4งตัวกิจกรรมการแสดงหนHาเสาธง สดุดีสุนทรภู4  1,000   บาท   
 1.3  ค4าของรางวัลประกวดแต4งกลอนสุภาพ/วาดภาพประกอบ 
                                                     ประกวดการอ4านทำนองเสนาะ                       6,000   บาท 
  2.  กิจกรรม วันภาษาไทยแห$งชาติ จำนวน 17,600  บาท 
   2.1  ค4าวัสดุอุปกรณ>จัดเวทีการแสดง                   2,000    บาท 
   2.2  ค4าเครื่องแต4งกายแต4งผมแต4งหนHานักแสดง       12,000  บาท 
   2.3  ค4าเครื่องแต4งกายแต4งผมแต4งหนHานักแสดงรำเบิกโรง          2,000   บาท 

หมายเหต ุ ถัวจ4ายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  นักเรียน 100 % 

มีส4วนร4วมในการอนุรักษ>วัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมทHองถิ่น  โดยเฉพาะวัฒนธรรมทาง

ภาษาไทย  และมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

1.  ประเมินผลความพึงพอใจในการ

จัดกิจกรรม 

1.  แบบประเมินผล 

ความพึงพอใจในการกิจกรรม 

 

 

 
ลงชื่อ ............................................... ผูHเสนอโครงการ 
         (นางอรศิริ  เทพณรงค> ) 
ตำแหน4ง  หัวหนHากลุ4มสาระการเรียนรูHภาษาไทย 
 

 
ลงชื่อ ............................................ ผูHพิจารณาโครงการ 
            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 
 ตำแหน4ง  หัวหนHากลุ4มบริหารงานวิชาการ 
 

 
ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 
         ( นายเจษฎา  ศรีวิเศษ ) 
ตำแหน4ง รองผูHอำนวยการกลุ4มบริหารงานวิชาการ 

 
ลงชื่อ ..................................................ผูHอนุมัติโครงการ 
             (นายดลยวัฒน>  สันติพิทักษ>) 
 ตำแหน4ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 



3.ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ลักษณะโครงการ             ¨/ โครงการต4อเนื่อง ¨ โครงการใหม4 
ผูHรับผิดชอบโครงการ นางอรศิริ  เทพณรงค> 
ความสอดคลHอง             ยุทธศาสตร>ท ี1 การพัฒนาผูHเรียนใหHมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                    กลยุทธ>ที ่2. เร4งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหHสูงขึ้นอย4างต4อเนื่องทุกปr 
              สพฐ.   มาตรฐานที่  1 (1.1)  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูHเรยีน  
                                    สมศ.   ตัวบ4งชี้ที่ 2 ผูHเรียนมีความสามารถตามหลักสูตร 
              มาตรฐานสากล ขHอที่  1 เปWนเลิศทางวิชาการ 
************************************************************************************************************************ 
1. หลักการและเหตุผล 

กระบวนการเรียนรูHทางภาษาไทยของนักเรียนจะเกิดขึ้นไดHก็ต4อเมื่อไดHผ4านการศึกษาหาความรูH  พัฒนาทักษะ การอ4าน การ

เขียน การฟtง ดู พูด  พัฒนาทักษะดHานหลักการใชHภาษา  และไดHเห็นแบบอย4างการใชHภาษาไทยที่ดีเยี่ยม  คือทักษะการอ4านวรรณคดี

และวรรณกรรม  อย4างตั้งใจ 

 แต4เนื่องจากยังมีนักเรียนกลุ4มหนึ่งมีพื้นฐานความรูHไม4เพียงพอ  ส4งผลใหHพัฒนาทักษะเพื่อใหHเกิดการเรียนรูHไม4ทัดเทียมกับ

นักเรียนทั่วไป  ทางกลุ4มสาระภาษาไทยจึงไดHจัดกิจกรรม “ค4ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่อ4าน-เขียนไม4คล4องและมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ” ขึ้น 

อีกประการหนึ่ง สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ  เพื่อวัด

มาตรฐานการจัดการเรียนรูHของโรงเรียน  และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย4างต4อเนื่อง  เพื่อใหHผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปrที่ 3 อยู4ในระดับที่น4าพึงพอใจ  จึงไดHจัด “กิจกรรมกวดวิชาพัฒนา O-NET  สำหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปrที่ 3” ขึ้น 

 
 2. วัตถุประสงคP 
  2.1  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่อ4าน-เขียนไม4คล4องและมีผลการเรียนต่ำ  ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปrที่ 1 

  2.2  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปrที่ 3จากการทดสอบระดับชาติ O-NET   

 
3. เปQาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 
  3.1.1  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปrที่ 1  ที่อ4าน-เขียนไม4คล4องและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  จำนวน 50 คน  

ไดHรับการพัฒนา  โดยการร4วมกิจกรรมค4ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่อ4าน-เขียนไม4คล4องและมีผลการเรียนต่ำ  ใหHมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

  3.1.2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปrที่ 3 ทุกคน  เขHาร4วมกิจกรรมกวดวิชาพัฒนา O-NET มผีลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่สูงขึ้น 

 3.2 เชิงปริมาณ 
  3.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปrที่ 1  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  จำนวน 50 คน  ไดHรับการพัฒนา  โดย

การร4วมกิจกรรมค4ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่อ4าน-เขียนไม4คล4องและมีผลการเรียนต่ำ 

  3.2.2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปrที่ 3 ทุกคน  เขHาร4วมกิจกรรมกวดวิชาพัฒนา O-NET     
4. สถานที่ดำเนินการ 

 ห/องประชุมอาคารเรียน 3,  อาคารเรียนกลุ$มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 -  กิจกรรมค4ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่อ4าน-เขียนไม4คล4อง 
    วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2564 

-  กิจกรรมกวดวิชาพัฒนา O-NET     
   วันเสารP ที่ ๖ กุมภาพันธP 2564 



 
 
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 

ปX พ.ศ.
2563 

ปX พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 
ม.

ค.
 

ก .
พ

.  

ม.ี
ค .

 

เม
. ย

. 

พ
. ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ประชุมวางแผนเสนอโครงการ *             นางอรศิร ิ
เทพณรงคP 
 

ประชุมกำหนดกิจกรรมมอบหมายงาน    *    *     

กิจกรรมค4ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับ
นักเรียนที่อ4าน-เขียนไม4คล4อง 

 

       *   

 

กิจกรรมกวดวิชาพัฒนา O-NET          *        

 
7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป]นต/องใช/ 
        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท   (หนึ่งหมื่นหHาพันบาทถHวน)  
ประกอบดHวย  
 1. ค4าวัสดุอุปกรณ>/ของรางวัลในการร4วมกิจกรรม จำนวนเงิน 3,000      บาท   
 2. ค4าอาหารสำหรับครูและนักเรียน จำนวนเงิน  12,000   บาท 
หมายเหต ุ ถัวจ$ายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปrที่ 1  ที่อ4าน-เขียนไม4คล4องและมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ำ  จำนวน 50 คน  ไดHรับการพัฒนา

2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปrที่ 3 ทุกคน  เขHา

ร4วมกิจกรรมกวดวิชาพัฒนา O-NET     

1.  ประเมินความพึงพอใจในการเขHา

ร4วมกิจกรรม 

2.  ผลการพัฒนาสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน 

 

1. แบบประเมินความพึงพอใจใน

การเขHาร4วมกิจกรรม 

2.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
 

 
ลงชื่อ ............................................... ผูHเสนอโครงการ 
         (นางอรศิริ  เทพณรงค> ) 
ตำแหน4ง  หัวหนHากลุ4มสาระการเรียนรูHภาษาไทย 
 

 
ลงชื่อ ............................................ ผูHพิจารณาโครงการ 
            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 
 ตำแหน4ง  หัวหนHากลุ4มบริหารงานวิชาการ 
 

 
ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 
         ( นายเจษฎา  ศรีวิเศษ ) 
ตำแหน4ง รองผูHอำนวยการกลุ4มบริหารงานวิชาการ 

 
ลงชื่อ ..................................................ผูHอนุมัติโครงการ 
          (นายดลยวัฒน>  สันติพิทักษ>) 
 ตำแหน4ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 
 
 

 


